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Kon kurs
fo to gra ficz ny
roz strzy gni´ ty

Wszyscy zapomnieliÊmy ju˝ o letnich
wakacjach, wi´c przypominajàc o konkursie
mamy nadziej´ wnieÊç troch´ ciep∏a
w zimowe nastroje. Rozgrzejà si´ na pewno
ci, którzy wykorzystali wakacje nie tylko
na le˝enie na pla˝y do góry brzuchem.

I miejsce

Pi sa nie o pla ̋ y, gdy Ênieg za oknem
jest tro ch´ nie na miej scu, ale jak ju˝
je ste Êmy przy tych wa ka cjach, pla ̋y nie
da si´ omi nàç. A wi´c by ∏y wa ka cje,
po tem by∏ ich fo to gra ficz ny plon, któ rzy
od wa˝ niej si wy s∏a li nam do re dak cji,
i do brze zro bi li. Na gro dze ni nie ˝a ∏u jà
na pew no. Po zo sta li niech zbie ra jà si ∏y,
bo byç mo ̋e za kil ka mie si´ cy zno wu
za ch´ caç b´ dzie my do pró bo wa nia si∏
w fo to gra fii. W koƒ cu je Êli si´ ju˝ ku pu -
je apa rat, war to nim utrwa laç nie tyl ko
uro czy sto Êci ro dzin ne.
Dzi´ ki og∏o szo ne mu kon kur so wi mo -
gli Êmy si´ prze ko naç, ˝e nie któ rzy
z Was od wa li li ka wa∏ do brej ro bo ty fo -
to gra ficz nej udo wad nia jàc, ˝e apa rat
fo to gra ficz ny to jest sprz´t, za po mo cà
któ re go mo˝ na wy ra ziç sie bie i w∏a snà
oso bo woÊç.



Z tych fo to gra fii u∏o ̋y ∏a si´ ca∏ kiem in -
te re su jà ca ga le ria za in spi ro wa na te -
ma tem kon kur su: Mo je wa ka cje, mo -
ja ro dzi na.
Zwy ci´z com kon kur su gra tu lu je my,
tych, któ rym si´ nie po szcz´ Êci ∏o za -
ch´ ca my, aby si´ nie znie ch´ ca li i da -
lej pró bo wa li swo ich si∏ pod pa tru jàc
ota cza jà cà nas rze czy wi stoÊç. Sà dzi -
my, ˝e z ni mi rów nie˝ spo tka my si´
niebawem na ∏a mach na sze go pi sma.

Ju ry kon kur su w sk∏a dzie: Grze gorz
Bu ry – art. fo to gra fik, pre zes Be skidz -
kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go,
Ma ciej Fe odo rów – dy rek tor ar ty stycz -
ny FWN, An drzej Ku bik – fo to graf, w∏a -
Êci ciel Agen cji Re kla mo wej z Biel ska
Bia ∏ej, Je rzy Pie kar czyk – re dak tor na -
czel ny FWN po sta no wi ∏o:
wy ró˝ niç pierw szà na gro dà (kom pu ter
prze no Êny lap top Fu jit su Sie mens FSC
Ami lo L6825) Prze my s∏a wa Sa na ka
z wy dzia ∏u mon ta ̋u Fiat Au to Po land.
Dru gie miej sce za j´ ∏a Agniesz ka Pa -
jor – cór ka pra cow ni ka FAP, któ ra otrzy -

moja
rodzina

II miejsce

mu je di sc man Pa na so nic SL-CT710.
Trze cià na gro d´ przy zna li Êmy Ma∏ go -
rza cie Czu ba le z Ge sco (cy fro wy,
kom pak to wy apa rat fo to gra ficz ny So -
ny DSC -P93 ufun do wa ny
przez Sa tiz Po land).
Au to ra mi wy ró˝ nio nych
prac sà: Pa we∏ Mszy ca
- syn pra cow ni ka FAP,
Dag ma ra Szcze pa nik
- cór ka pra cow ni ka FAP,
Ka zi mierz Gur gul - Au -
to mo ti ve Li gh ting, To -
masz Rad ko - syn pra -
cow ni ka FAP, Ja nusz
Âcier ski - pra cow nik FAP.

nagroda specjalna
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Po ro zu mie nie mi´ dzy Fia tem 
a Ge ne ral Mo tors 
Za rzà dy Fia ta i Ge ne ral Mo tors za twier dzi ∏y 13 lu te go br. umo w´, we d∏ug któ rej Ge -
ne ral Mo tors za p∏a ci Fia to wi 1,55 mi liar da eu ro za roz wià za nie Umo wy Ra mo wej,
∏àcz nie z anu lo wa niem opcji sprze da ̋y, roz wià za niem wszyst kich spó∏ ek jo int -ven tu -
re oraz zwro tem 10% udzia ∏ów, któ re GM po sia da w Fiat Au to Hol dings. 
GM mo ̋e w dal szym cià gu ko rzy staç z nie któ rych tech no lo gii Fia ta zwià za nych z pro -
duk cjà sil ni ków JTD i obej mie 50% udzia ∏ów w za k∏a dzie w Biel sku -Bia ∏ej, gdzie pro -
du ko wa ne sà sil ni ki wy so ko pr´˝ ne 1.3. 
Umo wa prze wi du je m.in., ˝e: 
1. GM za p∏a ci Fia to wi 1,55 mld eu ro (mi liard ze skut kiem na tych mia sto wym) a po -
zo sta ∏à cz´Êç po roz wià za niu – w cià gu 90 dni – spó∏ ek jo int -ven tu re.
2. GM zwró ci Fia to wi 10% swo ich udzia ∏ów, któ re po sia da w Fiat Au to Hol dings. 
3. GM za trzy ma 50% udzia ∏ów w za k∏a dzie w Biel sku -Bia ∏ej, któ ry pro du ku je sil ni ki
wy so ko pr´˝ ne 1,3 wraz z 50% w∏a sno Êci in te lek tu al nej. 
4. GM po zo sta je wspó∏ w∏a Êci cie lem tech no lo gii sil ni ka JTD i w dal szym cià gu b´ dzie
wy ko rzy sty wa∏ sil ni ki pro du ko wa ne w za k∏a dzie Fia ta w Pra to la Ser ra do po kry cia
wi´k szo Êci swo je go za po trze bo wa nia w Eu ro pie. GM choç jest wspó∏ w∏a Êci cie lem
tech no lo gii JTD, nie b´ dzie móg∏ pro du ko waç po za Eu ro pà sil ni ków Die sla JTD
z prze zna cze niem na ryn ki eu ro pej skie. 
5. Fiat i GM b´ dà w dal szym cià gu wspie raç wspól ny roz wój ist nie jà cych plat form. 
6. Fiat b´ dzie na dal sprze da wa∏ GM know -how do roz wo ju tech no lo gii sil ni ków Die sla.

Zbli ̋ e nie Ma se ra ti do Al fy Ro meo
Spó∏ ka Ma se ra ti po wró ci do Fia ta. Dzi´ ki tej ope ra cji na wià za na zo sta nie Êci s∏a
wspó∏ pra ca tech nicz na i han dlo wa po mi´ dzy Al fà Ro meo i Ma se ra ti. 
W ro ku 2004 spó∏ ka Ma se ra ti sprze da ∏a 4.600 sa mo cho dów. Spo tka ∏a si´ po nad -
to z nad zwy czaj nym za in te re so wa niem na Êwie cie dzi´ ki Qu at tro por te. Mo del ten za -
chwy ci∏ tak ̋e Ja poƒ czy ków, któ rzy uzna li go za „Naj lep szy sa mo chód za gra nicz ny”
w ple bi scy cie Ja pan Au to mo ti ve Hall of Fa me As so cia tion. 250 eg zem pla rzy mo de -
lu sprze da nych w za le d wie kil ka mie si´ cy a li sta ocze ku jà cych na sa mo chód jest wy -
jàt ko wo d∏u ga. Dzi´ ki tej wspó∏ pra cy Al fa Ro meo ma od zy skaç za pa∏ po trzeb ny
do po now ne go za j´ cia po zy cji li de ra w swo im seg men cie i roz sze rzy swà obec noÊç
na mi´ dzy na ro do wych ryn kach, jak w przy pad ku Ma se ra ti.
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Ser gio Mar chion ne, dy rek tor ge ne ral -
ny i pe∏nomocny Gru py Fiat, obej mu -
je t´ sa mà funk cj´ rów nie˝ w Fiat Au -
to, w miej sce od cho dzà ce go ze spó∏ -
ki Her ber ta De me la.
„De cy zja o prze j´ ciu od po wie dzial no -
Êci za Fiat Au to – po wie dzia∏ Ser gio

Mar chion ne – mie Êci si´ w lo gi ce
skon cen tro wa nia wy si∏ ków Gru py
na uzdro wie niu i o˝y wie niu sek to ra sa -
mo cho do we go. Spo Êród wszyst kich
sek to rów Gru py, to w∏a Ênie Fiat Au to
mu si byç w cen trum na szej uwa gi. 
Po zo sta ∏e sek to ry pra cu jà do brze i in -

ten syw nie dla osià gni´ cia za ∏o ̋o nych
ce lów. Pierw sze re zul ta ty sà ju˝ wi -
docz ne. Wszyst kie sek to ry za mkn´ -
∏y 2004 rok wy ni ka mi wy˝ szy mi od za -
∏o ̋eƒ. Osià gni´ cie pro gu ren tow no Êci
ope ra cyj nej Gru py w 2004 ro ku jest
mo˝ li we do zre ali zo wa nia”.

SER GIO MAR CHION NE PRZEJ MU JE FUNK CJ¢ DY REK TO RA 
GE NE RAL NE GO I PE¸NO MOC NE GO FIAT AU TO
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Re kor do wa pro duk cja
Fiat Au to Po land 
w 2004 ro ku
Fiat Au to Po land wy pro du ko wa∏ w 2004 r. w za k∏a dzie w Ty -
chach re kor do wà licz b´ 306 427 sa mo cho dów (w 2003 r.
203 630.), czy li o 50,48% wi´ cej ni˝ w ro ku ubie g∏ym.
W tym Fia ta Pan d´ wy pro du ko wa no w licz bie 236 608 szt.,
Se icen to 69 317 szt. i Pa lio Week end 502 szt.
Spó∏ ka usta no wi ∏a tak ̋e re kord w eks por cie sa mo cho -
dów: 265 104, tj. 86,5% (wzrost o 65,6% w sto sun ku
do 2003 r.) wy pro du ko wa nych w 2004 ro ku sa mo cho dów
tra fi ∏o do 49 paƒstw w tym m.in. do: W∏och, Nie miec, Fran -
cji., Ho lan dii, An glii, Hisz pa nii, Gre cji, Au strii, Bel gii i Da nii.
Po raz pierw szy w hi sto rii spó∏ ki no wa Pan da tra fi ∏a tak ̋e
do Ja po nii, ale naj now szy mo del FAP jeê dzi tak ̋e po dro gach
tak eg zo tycz nych kra jów jak: Mar ty ni ka, Gu ja na Fran cu ska,
Ka zach stan czy Gwa de lu pa. 
War toÊç eks por tu w 2004 ro ku wy nio s∏a bli sko 2 mld eu ro.

Oto no wy Fiat Cro ma
Pro du ko wa ny b´ dzie w Cas si no. Za pro jek to wa ny przez
Giu gia ro, sta wia na prze strzeƒ i kom fort. Ofe ru je trzy ro -
dza je wy po sa ̋e nia. Trzy, z pi´ ciu sil ni ków, to tur bo die sle.
No wy Fiat Cro ma za de biu to wa∏ na Mi´ dzy na ro do wym Sa -
lo nie Sa mo cho do wym w Ge ne wie, a je go sprze da˝ roz -
pocz nie si´ w czerw cu tego roku.
Za pro jek to wa ny przez Gior get to Giu gia ro i pro du ko wa ny
w za k∏a dzie w Cas si no, przyj mie na zw´ hi sto rycz ne go mo -
de lu Cro ma, wy twa rza ne go w la tach 1985 – 1994 w licz -
bie po nad 450.000 eg zem pla rzy. By∏ wów czas wzo rem
dla se da nów kla sy wy˝ szo -Êred niej.
No wy Fiat Cro ma mie rzy 475 cm d∏u go Êci, 177 cm sze ro -
ko Êci, 160 cm wy so ko Êci. Roz staw osi wy no si 270 cm. Pa -
ra me try te gwa ran tu jà wy jàt ko wy kom fort po dró ̋o wa nia. 
No wy mo del ofe ro wa ny jest w bo ga tej ga mie, prze wi du jà -
cej trzy ro dza je wy po sa ̋e nia i pi´ç ro dza jów sil ni ków do -
pa so wa nych do me cha nicz nej lub au to ma tycz nej skrzy ni
bie gów. Jed nost ka mi na p´ do wy mi sà: dwa sil ni ki ben zy -
no we (1.8 16v 130 KM i 2.2 16v 150 KM) oraz trzy sil -
ni ki tur bo die sel (1.9 16v Mul ti jet 120 KM, 1.9 16v Mul -
ti jet 150 KM i no wy 2.4 16v Mul ti jet 200 KM).

Na ga zie ziem nym 
po War sza wie 
W za jezd ni MZA w War sza wie od by ∏a si´ ofi cjal na pre zen -
ta cja pierw sze go w Pol sce au to bu su Iris bus na p´ dza ne go
ga zem ziem nym. Dwu na sto me tro wy Iris bus Ago ra pro du -
ko wa ny we Fran cji, na p´ dza ny jest sil ni kiem Ive co Cur -
sor 8 CNG o mo cy 275 KM. Za si´g te go po jaz du to po -
nad 400 km w cy klu miej skim, co po zwa la na ca ∏o dzien -
nà eks plo ata cj´ bez po trze by uzu pe∏ nia nia pa li wa. Kil ka set
te go ty pu au to bu sów jeê dzi ju˝ uli ca mi in nych miast eu ro -
pej skich. Nie ba ga tel nà za le tà te go au to bu su jest ni ska
emi sja spa lin spe∏ nia jà ca pla no wa nà do pie ro nor m´ Eu -
ro 6, a emi sja tlen ków azo tu jest o po ∏o w´ ni˝ sza ni˝ do -
pusz czal na war toÊç w przy pad ku nor my Eu ro 5, któ rà pla -
nu je si´ wpro wa dziç w 2009 ro ku. Tak ̋e ha ∏as emi to wa ny
przez sil nik CNG jest ni˝ szy o ok. 5dB ni˝ w przy pad ku tra -
dy cyj ne go die sla, co nie jest bez zna cze nia w cen trach
miast. No wy pro dukt spo tka∏ si´ z ˝y wym za in te re so wa -
niem ze stro ny MZA, jak rów nie˝ w∏adz mia sta. Na pre zen -
ta cji obec ni by li m.in. (na zdj´ciu od lewej): dy rek tor ge ne -
ral ny Ive co Po land An to nio Or lan do, pre zes MZA Ro man
Pod sia d∏y, przed sta wi ciel w∏adz miasta Warszawa oraz pre -
zes firmy Ka pe na (de aler Iris bu sa) Stefano Rossi.



Dwa Eu ro car go 
w raj dzie Da kar 2005
Ive co uczest ni czy ∏o w raj dzie Da kar 2005, któ ry roz po czà∏
si´ w Bar ce lo nie 1 stycz nia br. W tra s´ wy ru szy ∏y dwie ci´ -
˝a rów ki Eu ro car go (na zdj´ ciu), kie ro wa ne przez Mi ki Bia -
sio na i Mark ku Ale na. W∏och, wraz z pi lo tem Gior gio Al bie -
ro, zo sta∏ dwu krot nie raj do wym mi strzem Êwia ta na le gen -
dar nej Lan cii Del ta In te gra le i dwu krot nie zdo by∏ ty tu∏ 
„To ut Ter ra in” za kie row ni cà Ive co Eu ro car go. Fin Alen,
choç ni gdy nie uzy ska∏ ty tu ∏u mi strza Êwia ta, jest jed nak
jed nym z naj wi´k szych raj dow ców wszech cza sów. Za kie -
row ni cà dwóch ci´ ̋a ró wek – dla ka˝ dej prze wi dzia no trzy -
oso bo wà za ∏o g´ – za sie dli rów nie˝ we te ra ni raj dów Da kar:
Li vio Dia man te i To ni Gu ido.
Ci´ ̋a rów ki Ive co Eu ro car go uczest ni czà ce w raj dzie wy po -
sa ̋o no w sze Êcio cy lin dro wy sze Êcio li tro wy sil nik Tec tor.
W sto sun ku do mo de lu se ryj ne go wpro wa dzo no w nim nie -
wie le zmian. Za sto so wa no, mi´ dzy in ny mi, wzmoc nio ne
amor ty za to ry i sys tem re gu la cji ci Ênie nia opon w trak cie
jaz dy, nie zwy kle po trzeb ny w te re nie piasz czy stym. Opo ny
Pi rel li PS22 Pi sta sà wy trzy ma ∏e i do sko na le spraw dza jà
si´ na mi´k kim pod ∏o ̋u, czy li drob nym pia sku, b´ dà cym
kosz ma rem sa ha ryj skich raj dow ców.o 
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Na uka bli ̋ ej prze my s∏u 
19 stycz nia br. w Gli wi cach dy rek tor per so ne lu i or ga ni za cji,
Ma rio Li be ra le i rek tor Po li tech ni ki Âlà skiej prof. Woj ciech
Zie liƒ ski, pod pi sa li siód me ju˝ re gio nal ne po ro zu mie nie
o wspó∏ pra cy mi´ dzy Fiat Au to Po land a Po li tech ni kà Âlà -
skà. Ce lem po ro zu mie nia jest wy ko rzy sty wa nie do Êwiad czeƒ
i do rob ku na uko we go Po li tech ni ki oraz po ten cja ∏u i po zy cji
FAP dla roz wo ju ca ∏e go re gio nu. Wspó∏ pra ca do ty czy uzgad -
nia nia te ma tów prac ba daw czych i ma gi ster skich, wza jem -
ne go pre zen to wa nia osià gni´ç, a tak ̋e pro mo wa nia wÊród
stu den tów j´ zy ka w∏o skie go i stwa rza nie im mo˝ li wo Êci je go
do sko na le nia tak ̋e w za kre sie ter mi no lo gii tech nicz nej.
Uzgod nio no, ˝e od te go ro ku stu den tom ostat nich lat stu -
diów, stwo rzy si´ warsz ta ty przy go to wu jà ce ich do ryn ku pra -
cy (kul tu ra przed si´ bior stwa, roz wój umie j´t no Êci ko mu ni -
ka cji, pra cy w gru pie, itp.).
Wspó∏ pra ca po mi´ dzy uczel nia mi, a sfe rà prze my s∏u przy no si
obu stron ne ko rzy Êci. Stu den ci po zna jà no wo cze sne me to dy
pro duk cji, zja wi ska za cho dzà ce w przed si´ bior stwie, me to dy
za rzà dza nia i roz wo ju per so ne lu oraz pra cy ze spo ∏o wej. Po sze -
rza jà swà wie dz´ w wy mia rze prak tycz nym. Na to miast Fiat
Au to Po land ko rzy sta z do rob ku na uko we go uczel ni w dzie dzi -
nach naj bar dziej po wià za nych z prze my s∏em mo to ry za cyj nym.

NA GRO DA IN ̊ Y NIE RÓW
Dy rek tor Za k∏a du Ka ro se rii Fiat Au to Po land w Ty chach, in˝.
Zdzi s∏aw Ar let, zo sta∏ wy ró˝ nio ny naj wa˝ niej szà na gro dà w Êro -
do wi sku pol skich in ̋y nie rów – ty tu ∏em „Z∏o ty In ̋y nier 2004”.
Ty tu∏ ten przy zna jà czy tel ni cy i re dak cja mie si´cz ni ka pol skich
in ̋y nie rów i tech ni ków – Prze glà du Tech nicz ne go.
Uro czy stoÊç nada nia ty tu ∏u od by ∏a si´ 21 lu te go br., w war -
szaw skim Do mu Tech ni ka. „Jest to cen na na gro da – mó wi dy -
rek tor Ar let – któ ra wpraw dzie przy zna wa na jest kon kret nej
oso bie, ale tak na praw d´ jest uzna niem dla ca ∏ej gru py lu dzi
– w mo im przy pad ku dla ca ∏ej za ∏o gi za k∏a du ty skie go za upór
i kon se kwen cj´ w dà ̋e niu do do sko na ∏o Êci w ka˝ dym ob sza -
rze. Tech ni ka to nie tyl ko wy na laz ki, to tak ̋e do bra od zna cza -
jà ce si´ du ̋à kul tu rà tech nicz nà u˝yt ko wa nia. W swo im co -
dzien nym dzia ∏a niu pa mi´ taç mu si my, aby wszyst ko, co nas
ota cza, s∏u ̋y ∏o do bru cz∏o wie ka, któ ry nie ko niecz nie zna pra wa
rzà dzà ce Êwia tem tech ni ki”.



Re kor do wa 
sprze da˝ 
Ma se ra ti
SzeÊç dzie siàt Quattroporte Ma se ra ti
za ku pio nych w za le d wie 36 mi nut
– to jak by dwa kon trak ty na mi nu t´.
Ten nie zwy k∏y re kord zo sta∏ po bi ty
w Sta nach Zjed no czo nych przez ka ta -
log wy sy∏ ko wy ar ty ku ∏ów luk su so wych
Ne iman Mar cus. Fir ma za ofe ro wa -
∏a 60 eg zem pla rzy mo deƒ skie go su -
per sa mo cho du w ce nie 125 ty si´ cy
do la rów. Cen tra la te le fo nicz na ka ta lo -
gu prze ̋y ∏a do s∏ow nie ob l´ ̋e nie
– w nie co po nad pó∏ go dzi ny za mó -
wio no wszyst kie eg zem pla rze mo de lu.

New Hol land 
na gro dzo na na Eima
W trak cie wy sta wy Eima w Bo lo nii, jed nej z naj wa˝ niej szych
w bran ̋y ma szyn rol ni czych, trak tor New Hol land TNV -A 75 zdo -
by∏ na gro d´ „Best of Spe cia li zed”. Na gro d´ przy zna ∏o mi´ dzy na -
ro do we ju ry z∏o ̋o ne z czter na stu dzien ni ka rzy spe cja li zu jà cych
si´ w tej dzie dzi nie.
Na gro dzo ny mo del, prze zna czo ny do pra cy w win ni cach (stra te -
gicz ny sek tor dla New Hol land), jest na praw d´ wy jàt ko wy, mimo
˝e ma za le d wie metr sze ro ko Êci, za pew nia kie row cy mak si mum
kom for tu. No wà ka bi n´ „Blue Cab” wy po sa ̋o no w kli ma ty za cj´
z fil tra mi na ak tyw ny w´ giel z sys te mem prze ciw py∏ ko wym.
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Zno wu na gro da 
dla Fia ta Pan dy
W zor ga ni zo wa nym przez mie si´cz nik AU TO MO TO kon kur sie
na naj lep sze sa mo cho dy w Pol sce 2004 ro ku, Fiat Pan da zwy -
ci´ ̋y∏ w ka te go rii sa mo cho du miej skie go. Czy tel ni cy w tej w∏a -
Ênie ka te go rii od da li naj wi´ cej g∏o sów na mo del z Tych, przy zna -
jàc mu na gro d´ AU TO MO TO LI DER 2004. 
W fi na le kon ku ren ta mi w tej ka te go rii by ∏y sa mo cho dy: Mit su bi -
shi Colt, Au di A3 i Ci tro ën C2.
Uro czy sta ga la od by ∏a si´ w War sza wie 19 stycz nia br. To za -
szczyt ne wy ró˝ nie nie dla Fia ta Pan dy ode bra∏ z ràk re dak to ra na -
czel ne go AU TO MO TO, Ro ber ta Mu lar czy ka, Mar ket Ge ne ral Ma -
na ger FAP, Fa bri ce d’Ar che.
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Z wykszta∏cenia jestem prawnikiem, z pasji
– historykiem i muzealnikiem. Wszystko to
razem przyczynia si´ do tego, ˝e w przesz∏oÊci
szukam prawdy, ˝e z rozmaitych przedmiotów
staram si´ odczytaç ich dzieje.

Za rzà dzam Col le gium Ma ius od 28
lat, od cza su, gdy sche d´ ob jà ∏em
po Ka ro lu Es tre iche rze jr. Jak si´ czu j´
w tej ro li? Pro sz´ spoj rzeç na te po ̋ó∏ -
k∏e tek tur ki, przej rzeç plik za pi sa ny g´ -
sto atra men tem... To jest coÊ w ro dza -
ju te sta men tu zo sta wio ne go mi przez
Es tre iche ra jr. Ze spi sa nych tam za le -
ceƒ w wi´k szo Êci ju˝ si´ wy wià za ∏em.
Na przy k∏ad Li bra ria ma to, o co pro si∏
po przed nik – m.in. ze gar nad wej -
Êciem z ku ran tem i po ru sza jà cy mi si´
fi gu ra mi a tak ̋e z wy z∏o co nà tar czà.
W bra mie od stro ny uli cy Êw. An ny ba -
ro ko wy o∏ tarz Mat ki Bo skiej ulo ko wa -
no we wska za nej przez Mi strza ni szy
– itd., itd. Od kry cie piw nic, któ re zo -
sta ∏y udo st´p nio ne pu blicz no Êci, to
ju˝ mo ja in wen cja. Bar dzo chcia ∏em
ujaw niç, jak do brze za cho wa ∏y si´ go -
tyc kie mu ry naj star szej sie dzi by uni -
wer sy tec kiej – klej no tu, ja kim jesz cze
szczy ci si´ tyl ko Bo lo nia we W∏o szech,
Sa la man ka w Hisz pa nii i Pra ga.
W pod ziem nych „kom na tach” – gdzie
zna la z∏o si´ miej sce i dla przy tul nej ka -
wia ren ki – to czy si´ te raz ˝y cie, od wie -
dza jà je tu ry Êci i stu den ci. 

Po tropach
doktora

Fausta

Prof. dr hab. Stanis∏aw WaltoÊ
– prawnik i muzealnik, dyrektor
Muzeum Uniwersytetu
Jagielloƒskiego Collegium Maius.
W polskim prawodawstwie zapisa∏
si´ wieloma innowacjami, mia∏
wp∏yw m. in. na powo∏anie
instytucji Êwiadka koronnego
i na wprowadzenie regu∏
obowiàzujàcych
w sprawozdawczoÊci prasowej
i telewizyjnej. Obecnie jest
Przewodniczàcym Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
w Warszawie, przewodniczàcym
Komisji Nauk Prawnych PAN.
Cz∏onek PAN i PAU oraz licznych
towarzystw naukowych w kraju 
i za granicà, doktor h.c. UMCS
w Lublinie.

Wy sta wa in te rak tyw na, któ ra od wio -
sny b´ dzie w´ dro waç po mu ze ach
Pol ski, te˝ zo sta ∏a zor ga ni zo wa na
za mo je go ju˝ kie ro wa nia Mu zeum
– te raz sku piam si´ na two rze niu no -
wej. Pla nów zwià za nych z Col le gium
Ma ius mam jesz cze wie le. I za pew -
niam: w mo im te sta men cie te˝ nie za -
brak nie zle ceƒ dla na st´p cy... 
Nie ukry wam, ze je stem po kor nym
uczniem Ka ro la Es tre iche ra, kon ty nu -
ato rem je go ˝y cio we go dzie ∏a. Dla te go
sta ram si´, aby nie zwy k∏oÊç Col le gium
Ma ius nie zo sta ∏a zmar no wa na. Prze -
ciw nie, ran ga obiek tu i te go, co si´
w nim dzie je, wzro Ênie. Dla cze go,
w ta kim ra zie, wbrew wie lu po ko le nio -
wym prze ka zom, twier dz´ ˝e Faust ni -
gdy nie stu dio wa∏ w Kra ko wie, a sta ry
ze gar sto jà cy w Stu bie Com mu nis,
czy li Izbie Wspól nej CM UJ, nie ma nic
wspól ne go z „Pa nem Ta de uszem”
Mic kie wi cza? Dla cze go do wo dz´, ˝e
nie ma do wo dów na to, ˝e Jó zef Wy -
bic ki u∏o ̋y∏ me lo di´ do „Ma zur ka” Dà -
brow skie go? Po co tro pi´ los kloc ków
Mar ci na Lu tra czy eks po na tów zwià za -
nych z oso bà Wi ta Stwo sza?
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Gdy pra co wa ∏em nad zbio rem szki ców
do ksià˝ ki „Na tro pach dok to ra Fau -
sta” przy da ∏a mi si´ bar dzo me to do lo -
gia praw ni cza, któ ra na ka zu je opie raç
si´ wy ∏àcz nie na êró d∏ach, ale ka ̋e
trak to waç je z naj wy˝ szà ostro˝ no Êcià.
Przy zbie ra niu ma te ria ∏u do tej ksià˝ ki
przy da∏ mi si´ rów nie˝ so lid ny
warsz tat hi sto rycz ny wy nie sio -
ny jesz cze ze stu diów, z se mi -
na rium pro wa dzo ne go przez
Ada ma Ve tu la nie go, pro fe so ra
hi sto rii pra wa pol skie go, któ ry
za wsze pod kre Êla∏, ˝e hi sto rii
w spo sób dy le tanc ki nie mo˝ -
na upra wiaç. 
Mo im ˝y ciem cz´ sto rzà dzi∏
przy pa dek, któ ry po wo do wa∏,
˝e wy bie ra ∏em ta kà a nie in nà
dro g´. Pro ku ra to rem zo sta ∏em
dla te go, ˝e na ko ry ta rzu spo -
tka ∏em ko le g´ ze stu diów. Na -
ukow cem – bo w 1956 ro ku
udzie li ∏em „Dzien ni ko wi Pol -
skie mu” wy po wie dzi na te mat
pro jek tu ko dek su kar ne go,
a w kil ka dni póê niej, wspól nie
z przy ja cie lem, na pi sa ∏em ar ty -
ku∏ na ten te mat do „Paƒ stwa
i Pra wa”. Na wet po ̋ar w Mu -
zeum M∏o dej Pol ski („Ry dlów -
ce”) spra wi∏, ̋ e sta ∏em si´ mu -
ze al ni kiem. Po prze czy ta niu
w ga ze cie o po ̋a rze, ani przez chwi l´
nie mia ∏em wàt pli wo Êci, ˝e w∏a Ênie
PTTK po win no przyjÊç z po mo cà w od -
bu do wie do mu, w któ rym Wy spiaƒ ski
pod pa trzy∏ a póê niej opi sa∏ we se le Lu -
cja na Ry dla z bro no wic kà ch∏op kà. 14
grud nia 1968 ro ku po wo ∏a li Êmy od po -
wied ni ko mi tet, a 20 li sto pa da 1969
ro ku „Ry dlów ka” by ∏a ju˝ od re mon to -
wa na. Je Êli mia ∏em k∏o pot z prze for so -
wa niem ja kie goÊ pro jek tu, z po mo cà
przy cho dzi∏ prof. Es tre icher, któ re go
po zna ∏em, cho dzàc na kurs miej skich
prze wod ni ków, bo daj w 1952 ro ku. 

„Ry dlów ka” tro ch´ mi za wdzi´ cza
– ja Ka ro lo wi Es tre iche ro wi wie le.

Przede wszyst kim to, ˝e od cho dzàc
w 1976 r. na eme ry tu r´, na swo je go
na st´p c´ wy bra∏ mnie. Czy od ra zu
przy jà ∏em je go pro po zy cj´? Skàd ̋e!
Czu ∏em si´ dy le tan tem. Od ma wia ∏em
wi´c, bro ni ∏em si´! Zw∏asz cza ˝e by∏
to czas dys ku sji na te mat pod po rzàd -

ko wa nia ca ∏e go Mu zeum UJ w Col le -
gium Ma ius In sty tu to wi Hi sto rii Sztu -
ki, a w∏a Ênie z tym In sty tu tem Es tre -
icher moc no „dar∏ ko ty” – o czym
mo˝ na prze czy taç w je go Dzien ni -
kach, g∏ów nie w ich trze cim to mie.
No, ale w koƒ cu pod da ∏em si´.
Nie je stem uni ka tem, wie lu praw ni -
ków spraw dza ∏o si´ prze cie˝ na in nym
ni˝ praw ni cze po lu. Przy k∏a dem by∏
Ka rol Es tre icher, se nior – wy bit ny
praw nik, któ ry za s∏y nà∏ nie tyl ko ja ko
twór ca s∏yn nej bi blio gra fii, ale tak ̋e ja -
ko re for ma tor Bi blio te ki Ja giel loƒ skiej. 
Gdy by ∏em ch∏op cem, któ re goÊ dnia,
bo daj od stro ny uli cy Êw. An ny we szli -

Êmy z ma mà na dzie dzi niec. By ∏o tu
wte dy sza ro, ciem no i ci cho. W la tach
stu denc kich ju˝ ina czej po strze ga ∏em
Col le gium Ma ius. Ba, oswo i∏em si´
z nim. Ka te dry Wy dzia ∏u Pra wa tu
prze cie˝ mia ∏y swe lo kum, tu wi´c
przy cho dzi ∏em na za j´ cia. Te raz przy -

cho dz´ co dzien nie do pra cy,
któ ra sta ∏a si´ mo jà pa sjà...
Gdy pa trz´ na mo je ˝y cie,
mu sz´ przy znaç, ˝e mam
jed nak wy jàt ko wy kom fort.
W dal szym cià gu upra wiam
za wód zgod ny z wy kszta∏ ce -
niem a rów no cze Ênie mo je
pa sje sta ∏y si´ te re nem in nej
dzia ∏al no Êci za wo do wej. Je -
stem mu ze al ni kiem, ale je -
stem i czyn nym praw ni kiem.
Ak tu al nie zaj mu j´ si´ m.in.
nad u˝y wa niem pra wa pro ce -
so we go, zw∏asz cza prze wle -
k∏o Êcià pro ce su. Nie jest to
wca le zja wi sko no we, ty le ˝e
ostat nio na si lo ne – g∏ów nie
przez kiep skà or ga ni za cj´
pra cy sà dów, pro ku ra tur i po -
li cji, nie do Êwiad cze nie m∏o -
dych ase so rów i s´ dziów,
brak spe cja li stów (ta len tów)
od Êci ga nia prze st´pstw
i nie ste ty cz´ sto skut kiem
gnu Êno Êci pro wa dzà cych po -

st´ po wa nie. W tej chwi li jest to naj -
bar dziej do tkli wa spo ∏ecz nie bo làcz ka
pol skie go wy mia ru spra wie dli wo Êci.
Âwiet nie jà okre Êli∏ wie le lat te -
mu C.N. Par kin son: „Zw∏o ka jest naj -
bar dziej za bój czà for mà od mo wy”.
Te raz te˝ pra cu j´ nad no wà ksià˝ kà,
pi sz´ jà eta pa mi – gdy mam na to
czas i ocho t´. Ale lu bi´ „p∏o do -
zmian”, bo nie po zwa la mi „za Ênie -
dzieç”. Lu bi´ no we wy zwa nia, do wo -
dziç wcià˝, ˝e „pro fe sor to cz∏o wiek,
któ ry po pierw sze jest zda nia in ne go,
po dru gie – to zda nie in ne mu si byç
no we”. By le tyl ko do ba mia ∏a tro ch´
wi´ cej go dzin...
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Co ro ku o tej po rze pre zes za rzà du Fiat Pol ska  przyj mu je
nas w swym biu rze, ˝e by pod su mo waç wy ni ki fi nan so we Gru -
py i przed sta wiç pla ny spó∏ ek Fia ta w Pol sce na rok 2005. 
W ubie g∏ym ro ku mó wi li Êmy o po zy tyw nych sy gna ∏ach, któ re
– we d∏ug prze wi dy waƒ – mia ∏y w prze cià gu ko lej nych dwu na -
stu mie si´ cy prze obra ziç si´ w za do wa la jà ce wy ni ki. Jak wia -
do mo, pro gno zy nie za wsze si´ spraw dza jà, dla te go z tym
wi´k szà cie ka wo Êcià ja d´ do War sza wy.
„Dla spó∏ ek Gru py Fiat w Pol sce rok 2004 by∏ na praw d´ bar dzo uda ny”
– za czy na bez wst´ pu En ri co Pa vo ni, nie da jàc mi szans na spo koj ne 
de lek to wa nie si´ pysz nà w∏o skà ka wà. Za po mi nam o cu krze i ∏y kam jà 
jed nym hau stem. Nie mam jed nak od wa gi prze rwaç swo je mu roz mów cy,
na wet nie mru gam okiem, jak bym oba wia∏ si´, ˝e czar tych wia do mo Êci,
któ re za chwi l´ us∏y sz´, pry Ênie bez pow rot nie. 

Miniony rok by∏ bardzo korzystny dla spó∏ek
Grupy Fiat w Polsce. Obroty wzros∏y 
z 8 miliardów z∏otych w roku 2003 
do 12,5 w roku 2004. Tendencj´ zwy˝kowà
odnotowano równie˝ w eksporcie, którego
wartoÊç, g∏ównie dzi´ki europejskiemu
sukcesowi Pandy, przekroczy∏a 8 miliardów.
O blaskach i (niewielu) cieniach, rzutujà -
cych na teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç polskich
spó∏ek Fiata, rozmawiamy z Enrico Pavoni. 

„To praw da, ˝e w pew nym stop niu
po mo g∏o nam w tym eu ro. Przez
spo rà cz´Êç ro ku wa lu ta eu ro pej -
ska trzy ma ∏a si´ moc no wo bec
z∏o te go, a to, jak wia do mo, sprzy -
ja eks por te rom. Ale ko rzyst ny bi -
lans ob ro tów Gru py ma te˝ in ne
êró d∏a. Jed nym jest du ̋a kon ku -

ren cyj noÊç na po zio mie kosz tów i wy -
daj no Êci, a dru gim wy so ka ja koÊç
na po zio mie wy ro bów i pro ce sów”. 
Bar dzo do bre ze sz∏o rocz ne wy ni ki sà
w du ̋ej mie rze owo cem eu ro pej skie go
suk ce su Pan dy, ale nie tyl ko. „Weê my

Fiat umacnia     
swà pozycj´ 

w Polsce
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na przy k∏ad pod uwa g´ p∏oc kà spó∏ k´
CNH Pol ska – wy ja Ênia Pa vo ni – któ ra
w ostat nich dwóch la tach nie mal po -
dwo i∏a swo je ob ro ty. Efek ty te sà
zresz tà wi docz ne na pol skich po lach:
co trze ci trak tor ozna ko wa ny jest lo go
CNH, a co dru gi kom bajn zbo ̋o wy po -
wsta∏ w P∏oc ku. Al bo Ive co Po land,
któ ra w 2004 ro ku od nio s∏a zna czà cy
suk ces han dlo wy, od no to wu jàc wzrost
udzia ∏u we wszyst kich seg men tach
ryn ku. Al bo pol skie spó∏ ki Ma gne ti
Ma rel li, któ re zwi´k szy ∏y sprze da˝
o po nad 70%”. 

W 2004 r. ob ro ty spó∏ ek Gru py Fiat
w Pol sce (nie li czàc czte rech spó∏ ek
jo int -ven tu re) prze kro czy ∏y 12,5 mi liar -
da z∏o tych, co sta no wi po nad 50-pro -
cen to wy wzrost w sto sun ku do ro ku
po przed nie go. 
„Naj wi´k sze ob ro ty – prze cho dzi do
szcze gó ∏ów Pa vo ni – za no to wa∏ Fiat
Au to Po land: po nad 10 mi liar dów 
z∏o tych (dla po rów na nia – w 2003 r.
6,4 mld), z cze go 8 mld w eks por cie.
Tym sa mym Fiat Au to Po land po twier -
dzi∏ swo jà po zy cj´ naj wi´k sze go pol -
skie go eks por te ra  – pro sz´ s∏u chaç
uwa˝ nie – nie tyl ko w sek to rze mo to ry -
za cyj nym, ale w ca ∏ej go spo dar ce.
Z je go li nii mon ta ̋o wych ze sz∏o pra -
wie 3% pol skie go eks por tu, co w cy -
frach prze k∏a da si´ na 265 ty si´ cy 
sa mo cho dów. To praw dzi wy re kord”. 
Swo istym re kor dem jest te˝ ∏àcz na licz -
ba sa mo cho dów wy pro du ko wa nych
przez za k∏ad w Ty chach, któ ra ni gdy
do tàd nie prze kro czy ∏a ba rie ry 300 ty s.
Ale te su che da ne to tyl ko jed na stro -
na me da lu, ta bar dziej wi docz na i da -
jà ca si´ zmie rzyç. A prze cie˝ za tym
suk ce sem stoi spó∏ ka, któ ra po tra fi ∏a
uczy niç z ja ko Êci swój g∏ów ny or´˝. 
„Nie przez przy pa dek zdo by wa si´ Pol -
skà Na gro d´ Ja ko Êci – mó wi z za pa -
∏em pre zes Fia ta Pol ska – i nie przez

Siedziba Fiata w Warszawie



przy pa dek za k∏ad kie ro wa ny przez
Zdzi s∏a wa Ar le ta re je stru je ta kie
wskaê ni ki ja ko Êci i wy daj no Êci, ja kich
nie po wsty dzi ∏y by si´ naj lep sze
fa bry ki mo to ry za cyj ne na Êwie -
cie. Nie wiem, czy w∏a Ênie
z te go po wo du, ale po raz
pierw szy w hi sto rii wy eks -
por to wa li Êmy Pan d´ na wy -
ma ga jà cy ry nek ja poƒ ski”. 
Po zo sta je jesz cze kwe stia
pol skie go ryn ku sa mo cho do -
we go, któ ry kur czy si´ z ro ku
na rok, spa da jàc na co raz ni˝ sze 

po zy cje w kla sy fi ka cji ryn ków eu ro pej -
skich. Nie wcho dzàc w je go spe cy fi k´,
Pa vo ni ogra ni cza si´ do krót kie go 
ko men ta rza: 
„Wa run ki na pol skim ryn ku sà efek tem
ma so we go im por tu sa mo cho dów u˝y -
wa nych, przy w∏asz cza jà ce go so bie
klien tów przede wszyst kim w tych seg -
men tach, w któ rych Fiat Au to Po land
jest naj moc niej szy. Ale po mi mo te go
mar ka Fiat po zo sta je li de rem, a Pan da
naj le piej sprze da jà cym si´ sa mo cho -
dem na pol skim ryn ku. Je stem prze ko -
na ny, ˝e pr´ dzej, czy póê niej sy tu acja
wró ci do nor my, a wte dy na sza spó∏ ka
b´ dzie go to wa do wzmoc nie nia swej
po zy cji na ryn ku we wn´trz nym”.
Rok 2005 po wi nien za owo co waç wie -
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tra in Pol ska sta∏ si´ w krót kim cza sie
jed nym z naj wi´k szych, je Êli nie naj -
wi´k szym, pro du cen tem sil ni ków die -
sel w Pol sce. Nie daw no Êwi´ to wa∏ wy -
pro du ko wa nie sil ni ka z nu me rem
500.000, a we d∏ug pla nów próg
1 mi lio na prze kro czy ju˝ w 2005 r.
JednoczeÊnie chce nam spre zen to -
waç ma ∏e go die sla Mul ti jet o mo -
cy 90 KM. Do brych wia do mo Êci mo -
˝e my si´ spo dzie waç tak ̋e z sek to ra
us∏u go we go, przede wszyst kim z Bu si -
ness So lu tions, któ re po przez swo je
Po lo Eu ro pa ofe ru je co raz szer szy 
wa chlarz us∏ug ra chun ko wych i ad mi -
ni stra cyj nych dla wszyst kich spó∏ ek
Gru py Fiat w Eu ro pie”. 
Dzi´ ku j´ za wy wiad. I za ka w´. 

lo ma przed si´ wzi´ cia mi rów nie˝ ze
stro ny in nych spó∏ ek Gru py Fiat. CNH
Pol ska znacz nie zwi´k szy pro duk cj´
po przez roz sze rze nie swo jej ga my. Ma -
gne ti Ma rel li otwo rzy na te re nie za k∏a -
dów w Biel sku -Bia ∏ej ha l´ o po -
wierzch ni 10 ty s. m2 pod pro duk cj´
amor ty za to rów, a ko lej nych 12 ty s. m2

zo sta nie przy sto so wa nych do po sze -
rzo nej asor ty men to wo pro duk cji re -
flek to rów. 
Nie spo sób nie wspo mnieç te˝ o spó∏ -
kach jo int -ven tu re i fir mach us∏u go -
wych. „W ro ku 2004 osià gn´ ∏y one
do sko na ∏e wy ni ki w za kre sie wy daj no -
Êci i na rok 2005 ma jà w za na drzu
spo ro wa˝ nych no wo Êci – do da je 
Pa vo ni i kon klu du je – Fiat -GM Po wer -
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FA BRI CE D’AR CHE, 
RY NEK POL SKI 
– MAR KET 
GE NE RAL MA NA GER 
W bar dzo trud nych wa -
run kach, spo wo do wa -
nych eks plo zjà im por tu

sa mo cho dów u˝y wa nych i spad kiem
ryn ku no wych (a˝ o 16% w seg men -
tach, w któ rych Fiat, za spra wà Se -
icen to, Pan dy i Pun to, sprze da je 87%
swej pro duk cji), w ro ku 2004 Fiat

z po wo dze niem obro ni∏ po zy cj´ li de ra,
osià ga jàc 16,7% udzia ∏u w ryn ku.
Pan da jest bez wzgl´d nie naj le piej
sprze da jà cym si´ sa mo cho dem
w Pol sce. By∏ to uda ny rok rów nie˝
dla sa mo cho dów do staw czych Fia ta,
któ re od no to wa ∏y 13% przy rost sprze -
da ̋y, a udzia ∏em w wy so ko Êci 25,4%
po twier dzi ∏y swà do mi na cj´ na tym
ryn ku. Al fa Ro meo wpro wa dzi ∏a od no -
wio ne wer sje 166 i 156, i wy lan so -
wa ∏a fa scy nu jà cà GT. Lan cia zwi´k szy -
∏a swà sprze da˝ o 6 %, wy ko rzy stu jàc
pojawienie si´ na ry nku no wych mo -
de li Yp si lon i Mu sa. 
No wa stra te gia ma na ce lu zwi´k sze -
nie do cho do wo Êci na szych ma rek
i dzia ∏al no Êci after sa les, po pra w´ wi -

ze run ku na szych ma rek w ce lu nada -
nia im wi´k szej war to Êci. Dla te go nie
b´ dzie my sku piaç si´ je dy nie na ce -
nach i zni˝ kach. Spo ro uza le˝ ni my
od wpro wa dze nia na ry nek no we go
sil ni ka Mul ti jet, sy no ni mu tech no lo gii,
przy jem no Êci w pro wa dze niu i eko no -
micz no Êci w u˝yt ko wa niu. Pan da z sil -
ni kiem Mul ti jet b´ dzie jed nym z fi la -
rów na szej stra te gii dla mar ki Fiat;
dru gim fi la rem b´ dzie po now ne zbi -
lan so wa nie mi xu sprze da ̋y, któ ry dziÊ

kon cen tru je si´ g∏ów nie na sa mo cho -
dach ma ∏ych. W mar cu na ry nek wej -
dzie Idea, w czerw cu Cro ma, w ro -
ku 2006 no we Pun to, a póê niej,
za dwa la ta, no we Sti lo. Spo ro no wo -
Êci szy ku je rów nie˝ Al fa: w lu tym 
wpro wa dza my 147 po fa ce li ftin gu,
Cros swa gon i Q4, a w dru giej po ∏o wie
ro ku po ja wi si´ na st´p ca 156 o na -
zwie Al fa 159. To na praw d´ nie z∏y
wst´p do te go, by udo wod niç ryn ko wi,
˝e b´ dzie my k∏a dli na cisk na ja koÊç
i na war toÊç mar ki, a nie na su che
wy ni ki sprze da ̋y. 
Pra cu je my rów nie˝ nad od no wie niem
wi ze run ku wszyst kich sa lo nów. Po pra -
wa wi ze run ku mar ki jest nie ro ze rwal nie
zwià za na z po pra wà sta cji sprze da ̋y

i ser wi su. Pro ces od na wia nia zo sta∏ ju˝
roz po cz´ ty, a za koƒ czy si´ przed wej -
Êciem na ry nek no we go Pun to w przy -
pad ku mar ki Fiat i no wej 156 w przy -
pad ku Al fy Ro meo. Po nad to w dal szym
cià gu b´ dzie my re ali zo waç za pla no wa -
ne dzia ∏a nia s∏u ̋à ce zwi´k sze niu po zio -
mu za do wo le nia na szych klien tów. Jest
bar dzo po zy tyw ne, ˝e pra ca ta ju˝ te raz
jest do ce nia na przez na szych klien tów,
cze go do wo dzà co raz lep sze wy ni ki CSI
(Cu sto mer Sa tis fac tion In dex). 

POLITYKA SPRZEDA˝Y 
DLA PRACOWNIKÓW 
W roku 2005 nastàpi dalsze
poszerzenie mo˝liwoÊci zakupu
ze zni˝kà dla pracowników.
W∏aÊnie po to, by wyjÊç
naprzeciw ich potrzebom,
myÊlimy o bardziej elastycznych
rozwiàzaniach. Ju˝ teraz osoby,
które nie sà zainteresowane
darmowym pakietem
ubezpieczeniowym, mogà
skorzystaç z wi´kszej zni˝ki. 
To rozwiàzanie, wprowadzone
w roku 2004, cieszy∏o si´
ogromnym powodzeniem, 
a w 2005 wprowadzimy inne
alternatywy, m.in. ze zni˝kà
i pi´cioletnià gwarancjà.

W KIE RUN KU WY˚ SZYCH SEGMENTÓW
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TA DE USZ ÂWIER CZEK, 
DY REK TOR GE NE RAL NY 
FIAT -GM PO WER TRA IN POL SKA
Mi nio ny rok by∏ dla nas okre sem 
wy t´ ̋o nej, ale bar dzo sa tys fak-   
cjo nu jà cej pra cy. Z na szych li nii pro -
duk cyj nych zje cha ∏o do tàd po nad
500 000 no wo cze snych sil ni ków 1.3
SDE, z cze go po nad 400 tys. w∏a Ênie
w 2004 ro ku. Do bo wa pro duk cja
w na szej fa bry ce wy nio s∏a Êred nio
oko ∏o 2.000 sil ni ków
By∏ to dla nas rów nie˝ czas wie lu pre -
sti ̋o wych na gród. Nasz za k∏ad otrzy -
ma∏ mi´ dzy in ny mi Na gro d´ Go spo -
dar czà Pre zy den ta RP w ka te go rii: In -
we sty cja Za gra nicz na w Pol sce. Pol -
skie To wa rzy stwo Wspie ra nia Przed -
si´ bior czo Êci uho no ro wa ∏o nas ty tu -
∏em „Ten, któ ry zmie nia pol ski prze -
mys∏”. Ja ko za k∏ad za j´ li Êmy czwar te
miej sce na Li Êcie 500 naj wi´k szych
przed si´ biorstw zlo ka li zo wa nych
w Pol sce z naj wi´k szym wzro stem
przy cho dów, a tak ̋e zo sta li Êmy no mi -
no wa ni do ty tu ∏u Fi la ry Pol skiej Go s-
po dar ki 2004.
By ∏y rów nie˝ na gro dy dla na sze go naj -
wa˝ niej sze go pro duk tu – w kon kur sie
„In ter na tio nal En gi ne of the Year
2004” sil nik 1.3 SDE zdo by∏ trze cie
miej sce w ogól no Êwia to wym ran kin gu

i dru gie w swo jej kla sie 1.0-1.4 li tra.
Otrzy ma ne na gro dy i przy zna ne fir mie
ty tu ∏y sta no wià dla Fiat -GM Po wer -
tra in Pol ska wiel ki za szczyt. Jed nak
to sam wy rób i je go naj wy˝ sza ja -
koÊç, przy za cho wa niu naj ni˝ szej ce -
ny oraz me to dy je go wy twa rza nia sà
ce lem nad rz´d nym i sta no wià isto t´
dzia ∏a nia Spó∏ ki. Prze kro cze nie ocze -
ki waƒ wszyst kich klien tów i ch´ç by -
cia naj lep szym sta je si´ ce lem na -
sze go dzia ∏a nia. 
W 2005 ro ku po wi nien zje chaç
z taÊm mon ta ̋o wych nasz mi lio no wy
sil nik SDE. Obec nie trwa jà rów nie˝
pra ce przy uru cho mie niu pro duk cji
no we go 90-kon ne go sil ni ka SDE.

AD RIA NO FON TA NA, PRE ZES
AU TO MO TI VE LI GH TING POL SKA
I SPÓ¸EK MA GNE TI MA REL LI 
Zgod nie z pro gno za mi 2004 rok oka -
za∏ si´ po zy tyw ny dzi´ ki do brym wy ni -
kom sprze da ̋y, zw∏asz cza dla Fia ta
Au to. Nie ozna cza to jed nak, ˝e by∏ to
rok spo koj ny; wr´cz prze ciw nie,
pod pew ny mi wzgl´ da mi by∏ trud niej -
szy od po przed nich z po wo du sil nych
na pi´ç na mi´ dzy na ro do wych ryn kach
zwià za nych ze wzro stem kosz tów su -
row ców, co w kon se kwen cji od bi ∏o si´
nie ko rzyst nie na na szej dzia ∏al no Êci.

War toÊç sprze da ̋y spó∏ ek Ma gne ti
Ma rel li w Pol sce wy nio s∏a ogó ∏em
1.180 mi lio nów PLN, z cze go oko -
∏o 200 mi lio nów po za Gru pà Fia ta,
a po nad 15% w eks por cie – przy ogól -
nym za trud nie niu wy no szà cym po -
nad 1000 osób. We wszyst kich spó∏ -
kach na stà pi ∏a po pra wa ja ko Êci i ogra -
ni cze nie kosz tów. Rów nie˝ dla wszyst -
kich spó∏ ek 2004 rok by∏ ro kiem no -
wych uru cho mieƒ. Dla Ma gne ti Ma rel -
li Su spen sion Sys tems naj wi´k szym
wy zwa niem by ∏o uru cho mie nie pro -
duk cji za wie sze nia dla Pan dy 4x4, na -
to miast dla Ma gne ti Ma rel li Exhaust
Sys tems – uru cho mie nie pro duk cji
kom plet nych uk∏a dów wy de cho wych
dla wer sji ben zy no wej i wer sji die sel
Pan dy 4x4 oraz 9 ro dza jów ka ta li za to -
ra dla ró˝ nych wer sji sil ni ka Mul ti jet
pro du ko wa ne go przez Fiat GM Po wer -
tra in Pol ska. Na to miast dla Au to mo ti -
ve Li gh ting Pol ska rok 2004 by∏ po -
czàt kiem wa˝ ne go eta pu trans for ma -
cji i roz wo ju. W ro ku ubie g∏ym prze nie -
sio no do So snow ca pro duk cj´ 36 wy -
ro bów (lamp przed nich i tyl nych) z An -
glii oraz 4 wy ro bów z W∏och; po nad to
uru cho mio no pro duk cj´ no wej tyl nej
lam py do Sko dy Octa vii A5. War toÊç
pro duk cji sprze da nej na eks port prze -
kro czy ∏a 70% ca ∏o Êci sprze da ̋y.



Rok 2005 b´ dzie dla Ma gne ti Ma rel li
w Pol sce ro kiem in ten syw ne go roz wo -
ju i wa˝ nych za daƒ.
Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems b´ -
dzie kon ty nu owaç roz wój i uru cha mia -
nie pro duk cji no wych ka ta li za to rów
uzu pe∏ nia jà cych ga m´ sil ni ków pro du -
ko wa nych przez Fia ta GM Po wer tra in
Pol ska. Ma gne ti Ma rel li Su spen sion
Sys tems uru cho mi pro duk cj´ amor ty -
za to rów – w pierw szym eta pie dla Fia -
ta Pan dy, na któ rà to dzia ∏al noÊç w za -
k∏a dzie w Biel sku -Bia ∏ej przy go to wa no
po nad 10 000 m2 po wierzch ni.
Au to mo ti ve Li gh ting kon ty nu uje swój
roz wój; po wi´k sza za k∏ad o ko lej -
ne 12 000 m2, aby móc ulo ko waç
pro duk cj´ prze nie sio nych z W∏och 
wy ro bów prze zna czo nych dla wie lu

zna czà cych pro du cen tów sa mo cho -
dów w Eu ro pie, jak rów nie˝ za pew niç
po wierzch ni´ dla uru cho mie nia pro -
duk cji 4 no wych, wa˝ nych wy ro bów,
w tym lamp tyl nych i trze cie go Êwia t∏a
„stop” dla naj now sze go mo de lu To yo -
ta /Peu ge ot/Ci tro ën – któ rych b´ dzie -
my wy ∏àcz nym do staw cà.
Po nad to w Au to mo ti ve Li gh ting uru -
cho mio no urzà dze nie do pro duk cji
klo szy z two rzyw sztucz nych do re flek -
to rów Fia ta Pan dy, co – po dob nie jak
pro duk cja amor ty za to rów w Ma gne ti
Ma rel li Su spen sion Sys tems – sta no -
wiç b´ dzie ko lej ny krok na dro dze
do „po lo ni za cji” mo de lu Pan da.

ZBI GNIEW PO KOR SKI, 
DY REK TOR OPE RA CJI 
PRZE MY S¸O WYCH CNH POL SKA 
Rok 2004 by∏ kon ty nu acjà stra te gii
przy j´ tej dla CNH Pol ska w ra mach
ge ne ral ne go pro jek tu „Eu ro pe an Ra -
cjo na li za tion Fo ot print”. Je go efek tem
jest uru cho mie nie od 2000 ro ku w za -
k∏a dzie w P∏oc ku pro duk cji ta kich wy -
ro bów, jak: kom baj ny zbo ̋o we z ro dzi -
ny TC; he ade ry zbo ̋o we (tak ̋e dla za -
k∏a du w Bel gii); he ade ry do zbio ru ku -
ku ry dzy; pra sy ro lu jà ce do sia na i s∏o -
my; pra sy ro lu jà ce z ada pta cjà do owi -
ja nia fo lià pla sty ko wà bel; cz´ Êci
i pod ze spo ∏y dla in nych firm w Bel gii,
USA, Ame ry ce Po ∏u dnio wej, Fran cji.
W 2004 ro ku w P∏oc ku na stà pi ∏y ko -

lej ne uru cho mie nia pod ze spo ∏ów dla
firm z gru py CNH. Naj bar dziej zna czà -
cy mi sà: szar pa cze s∏o my do kom baj -
nów TX i CS pro du ko wa nych w CNH
Bel gia oraz roz po cz´ cie pro duk cji pod -
ze spo ∏ów dla za k∏a dów pro du ku jà cych
trak to ry we W∏o szech, An glii i Fran cji.
Rok 2004 by∏ trud ny w utrzy ma niu pa -
ra me trów bu d˝e to wych kosz tów pro -
duk cji, na co wp∏yw mia ∏y pro ble my
wy ni ka jà ce z sy tu acji na ryn kach Êwia -
to wych. G∏ów nym po wo dem by∏ i jest
dra stycz ny wzrost cen sta li, jak rów -
nie˝ jej do st´p noÊç. CNH Pol ska z du -
˝à de ter mi na cjà i sukcesem ob ni ̋a ∏a
kosz ty pro duk cji i rów no wa ̋y ∏a wzrost
cen ma te ria ∏ów w in nych ob sza rach
dzia ∏al no Êci. W po rów na niu do 2003 r
ob ro ty fir my wzro s∏y o ok. 22% w wy -
ni ku zwi´k sze nia asor ty men tu, jak
rów nie˝ wiel ko Êci pro duk cji. Wy ma ga -
∏o to od nas zwi´k sze nie za trud nie nia
w okre sie od stycz nia do koƒ ca czerw -
ca o ok. 55 osób. Bi lans nie jest jesz -
cze za mkni´ ty, ale wszyst ko wska zu je
na to, ˝e rok 2004 za koƒ czy∏ si´ po zy -
tyw nym wy ni kiem fi nan so wym. Przed
na mi no we wy zwa nia i pla ny w 2005
ro ku. Ju˝ te raz mo ̋e my stwier dziç, ˝e
wiel koÊç pro duk cji w I po ∏o wie ro ku
wzro Ênie zna czà co w po rów na niu z ro -
kiem 2004. W dal szym cià gu b´ dzie -
my zwi´k szaç asor ty ment pro duk cji.
Na stà pi to ju˝ w mar cu, kie dy za cznie -
my do star czaç do za k∏a du w Bel gii
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oraz USA ze spó∏ m∏ó cà cy do kom baj -
nów CS, a do Bel gii tak ̋e ze spó∏ roz -
rzut ni ka plew do kom baj nów CR oraz
cz´ Êci i pod ze spo ∏y do trak to rów
do eu ro pej skich za k∏a dów CNH. Zna -
czà co zwi´k szy si´ pro duk cja he ade -
rów zbo ̋o wych (od 3 do 10 m sze ro -
ko Êci ro bo czej) do wszyst kich kom baj -
nów pro du ko wa nych w Eu ro pie, po -
nie wa˝ w 2005 ro ku wy ro by te b´ dà
pro du ko wa ne tyl ko w P∏oc ku. 

AN TO NIO OR LAN DO, DY REK TOR
ZA RZÑDZA JÑCY IVE CO PO LAND  
Wraz z przy stà pie niem Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej od no to wa no po -
nad 40% wzrost no wo za re je stro wa -
nych po jaz dów u˝yt ko wych. Ive co Po -
land umie j´t nie wy ko rzy sta ∏a oka zje
po ja wia jà ce si´ na ryn ku i zwi´k szy ∏a
w 2004 ro ku sprze da˝ z 1450
do 2040 sztuk. W naj bar dziej po pu -
lar nym seg men cie 3,5-6,5t. sa mo -
cho dów z ro dzi ny Da ily, spó∏ ka osià -
gn´ ∏a wzrost o 33,8%. W seg men cie
Êred nich aut do staw czych – (6,5-
15,9t) nasz udzia∏ w ryn ku zwi´k szy∏
si´ do 15,7%. Od no to wa li Êmy rów -
nie˝ naj wi´k szy, bo a˝ 60% wzrost
sprze da ̋y. By ∏o to mo˝ li we dzi´ ki do -
brej opi nii, ja kà cie szy si´ Eu ro Car go,
jak rów nie˝ za ufa niu, ja kim klien ci ob -

da rza jà na sze po jaz dy. W naj bar dziej
wy ma ga jà cym seg men cie ci´ ̋a ró wek
po wy ̋ej 16t., iloÊç sprze da nych sa -
mo cho dów wzro s∏a a˝ o 46%. Cie szy -
my si´, ˝e wzo rem ryn ków za chod -
nich, klien ci na bie ra jà co raz wi´k sze -
go za ufa nia do nie za wod nych i no wo -
cze snych Stra li sów. Wzmoc nie nie po -
zy cji na ryn ku pol skim Ive co osià gn´ ∏o
dzi´ ki po sze rza niu ga my wy ro bów.
Mo del Da ily jest te raz ofe ro wa ny z no -
wy mi sil ni ka mi o mo cy 136 i 166 KM,
spe∏ nia jà cy mi nor my Eu ro 4 i wy ró˝ -
nia jà cy mi si´ ni skim zu ̋y ciem pa li wa
i kosz tów utrzy ma nia. Ko lej na no woÊç
to Trak ker, czy li po jazd prze zna czo ny
do prac bu dow la nych, któ ry jest w∏a -
Ênie wpro wa dzany na ry nek z my Êlà
o wy ko rzy sta niu mo˝ li wo Êci, ja kie po -
ja wi ∏y si´ w zwiàz ku z bu do wà in fra -
struk tu ry w Pol sce. Obec nie Ive co
kon cen tru je si´ przede wszyst kim
na us∏u gach. Po ja wi ∏a si´ ko niecz noÊç
wzmoc nie nia sie ci sprze da ̋y i sku -
tecz no Êci dzia ∏aƒ w ob sza rze Cu sto -
mer Se rvi ce. Wzmoc nie niu sie ci
sprze da ̋y ma jà po s∏u ̋yç no we kon -
trak ty na sprze da˝ i us∏u gi, któ re po -
zwo là w wi´k szym stop niu po kryç ry -
nek w Pol sce, na któ rym dzia ∏a obec -
nie oÊmiu de ale rów, po sia da jà cych
rów nie˝ swo jà sieç sprze da ̋y. 

MA REK KA NA FEK, DY REK TOR
TEK SID IRON PO LAND 
Rok 2004 nie sprzy ja∏ od lew ni
w Sko czo wie. Nie na stà pi∏ spo dzie -
wa ny prze ∏om w za po trze bo wa niu
na od le wy, a na do da tek wy stà pi ∏o
gwa∏ tow ne za ∏a ma nie na ryn ku z∏o -
mu. Od stycz nia do mar ca ce ny z∏o -
mu (od lew nia ku pu je go po nad 50
tys. ton rocz nie), ule g∏y po dwo je niu.
Ta ki po ziom cen utrzy mu je si´
do dnia dzi siej sze go.  W efek cie za -
miast pla no wa nych 45.757 ton wy -
pro du ko wa no i sprze da no 40.431
ton od le wów. 
W dzia ∏al no Êci spó∏ ki w ro ku 2004
za po zy tyw ny na le ̋y na to miast uznaç
opra co wa ny i wdro ̋o ny pro gram
oszcz´d no Êcio wy, któ ry po zwo li∏ zre -
du ko waç ne ga tyw ny wzrost kosz tów
za opa trze nia, a tak ̋e kon ty nu owaç
roz wój no wych pro duk tów (w su -
mie 40 po zy cji). W po ∏à cze niu z uru -
cho mie nia mi do ko na ny mi w 2003
ro ku sprzy ja to po zy tyw nym pro gno -
zom na przy sz∏oÊç.
W 2004 ro ku za pa d∏a rów nie˝ de cy -
zja o prze nie sie niu pro duk cji wa ∏ów
kor bo wych z Cre scen ti no (W∏o chy)
do za k∏a du w Sko czo wie. Sta no wi to
po wa˝ ne wy zwa nie, ale pierw sze wy -
ni ki sà bar dzo po zy tyw ne.  



Fiat Bank Pol ska SA: Spó∏ ka udzie -
li ∏a w ubie g∏ym ro ku 19.755 kre dy -
tów na za kup sa mo cho dów, war to Êci
272,9 mln z∏. W od po wie dzi na po -
trze by ryn ku, Fiat Bank wspól nie
z Fiat Au to Po land za ofe ro wa ∏y te˝
no wà atrak cyj nà ofer t´ „mi kro ra ta”,
skie ro wa nà do klien tów, chcà cych
na byç dro˝ szy, le piej wy po sa ̋o ny sa -
mo chód z za cho wa niem ni skiej ra ty
mie si´cz nej i wo là jak naj krót szy
okres za d∏u ̋e nia, bez znacz ne go ob -
cià ̋e nia ra ta mi. W 2004 ro ku pod j´ -
to tak ̋e sze reg dzia ∏aƒ, zmie rza jà -
cych do pod nie sie nia ja ko Êci ob s∏u gi.
Na uwa g´ za s∏u gu je wpro wa dze nie
no we go opro gra mo wa nia umo˝ li wia -
jà ce go wy sy ∏a nie wnio sków kre dy to -
wych on -li ne oraz au to ma tycz nà ak -
cep ta cj´ wnio sków kre dy to wych,
a tak ̋e stwo rze nie Dzia ∏u Za rzà dza nia
Re la cja mi z Klien tem. W 2005 ro ku
Fiat Bank Pol ska za mie rza ofe ro waç
m.in. atrak cyj ne kre dy ty go tów ko we
dla sta ∏ych klien tów, kre dy to wa nie
sie ci sprze da ̋y Fiat Au to Po land,
a tak ̋e wy jàt ko wo ko rzyst ne wa run ki
dla pra cow ni ków Gru py Fiat. 
Fi dis Le asing Pol ska. Dla tej spó∏ -
ki by∏ to bar dzo po myÊl ny rok. W sto -
sun ku do 2003 ro ku jej ob ro ty wzro -
s∏y bo wiem o 189%. W 2004 ro ku

spó∏ ka za war ∏a a˝ 2.782 kon trak tów
le asin go wych o ∏àcz nej war to Ê -
ci 108,5 mln z∏. Klien ci mie li tak ̋e
mo˝ li woÊç sko rzy sta nia z no we go pro -
duk tu pn. Z∏o ty Pol ski Le asing – ofer -
ty le asin go wej na sa mo cho dy oso bo -
we i do staw cze Fiat, Al fa Ro meo
i Lan cia, w któ rej wp∏a ta w∏a sna wraz
z op∏a ta mi mie si´cz ny mi oraz wy ku -
pem rów na si´ ce nie sa mo cho du.
W ro ku ubie g∏ym wpro wa dzo no po -
nad to au to ma tycz ne za rzà dza nie ko -
mu ni ka cjà z sie cià sprze da ̋y w pro ce -
sie pod pi sa nia umo wy le asin gu, co
w znacz nym stop niu pod nio s∏o kom -
plek so wà ja koÊç us∏ug. 
In gest Fa ci li ty Pol ska: W ro ku
ubie g∏ym naj wa˝ niej sze przed si´ -
wzi´ cia zre ali zo wa ne przez spó∏ k´
zwià za ne by ∏y z wy ko na niem re mon -
tów oraz us∏ug dla spó∏ ek Fia ta
w Pol sce, a dla firm spo za Gru py
– bu do wa ha li CF Gom ma w Cz´ sto -
cho wie (10 tys. m2), bu do wa pom -
pow ni i zbior ni ka wo dy po ̋a ro wej
w Biel sku -Bia ∏ej oraz bu do wa pla cu
lo gi sty ki trans por tu w Ty chach. Jak
co ro ku, In gest Fa ci li ty Pol ska zaj mo -
wa ∏a si´, na zle ce nie spó∏ ek Gru py
Fiat, stro nà or ga ni za cyj nà Dnia Ro -
dzin ne go, ko lo nii let nich dla dzie ci
i pre zen tów mi ko ∏aj ko wych.

SPÓ¸KI US¸U GO WE 
ORAZ FI NAN SO WE 
Bu si ness So lu tions: Naj wa˝ niej sze
wy da rze nie, któ re by ∏o udzia ∏em spó∏ -
ki w ro ku 2004, wià za ∏o si´ ze zmia nà
sys te mu ksi´ go wa nia. Wraz z wej -
Êciem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej od -
dzia∏ GE SCO, zaj mu jà cy si´ us∏u ga mi
fi nan so wo -ad mi ni star cyj ny mi, za czà∏
pra co waç w opar ciu o no wo cze sny
sys tem ksi´ go wa nia SAP.  
W 2004 ro ku du ̋o uwa gi po Êwi´ co no
pra com zwià za nym z przy sto so wa niem
si´ do Mi´ dzy na ro do wych Stan dar dów
Spra woz daw czo Êci Fi nan so wej oraz
re struk tu ry za cji Po lo Eu ro pa, któ rej ce -
lem jest przy go to wa nie sta bil nej ba zy
dla przy sz∏ych de lo ka li za cji pra cy z ryn -
ków eu ro pej skich. W ro ku 2005 pla -
nu je my uru cho mie nie dzia ∏al no Êci
w ra mach Âlà skiej Stre fy Eko no micz -
nej, gdzie zo sta nie stwo rzo nych oko∏o
100 no wych miejsc pra cy.
Si rio Pol ska: Rok 2004 by∏ dla Si rio
Pol ska ro kiem kon so li da cji. Zgod nie
z za sa dà cià g∏ej po pra wy, w mi nio nym
ro ku przy stà pio no do wdra ̋a nia pro ce -
dur ISO 9001, 14001 i 18001. W ro -
ku 2005 dzia ∏a nia te sta nà si´ no wym
im pul sem do ko rzy sta nia z szans na
ryn ku, któ ry ocze ku je us∏ug o co raz
wy˝ szym stan dar dzie ja ko Êcio wym. 
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Za de biu to wa ∏y na ge new skim Sa lo nie: Al fa Ro meo 159, któ ra za stà pi
mo del 156, oraz przy sz∏o Êcio we co upé „2+2”. Oby dwa sa mo cho dy 
za pro jek to wa∏ Gior get to Giu gia ro. Mo de le ofe ru jà sze ro ki wy bór 
sil ni ków, ben zy no wych i die sla, o mo cy od 160 do 260 KM 
oraz na p´d przed ni lub sta ∏y na czte ry ko ∏a. 

Bre ra i 159
Al fy jak ma rze nie 
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Al fa Ro meo 159 to pre sti ̋o wa i ele -
ganc ka ber li na o spor to wym cha rak -
te rze, pre zen tu jà ca w∏o ski nie po wta -
rzal ny styl. W sto sun ku do mo de -
lu 156 za pew nia lep szà wy go d´ we
wn´ trzu, co po twier dza jà wy mia ry:
d∏u goÊç 4660 mm, sze ro -
koÊç 1828 mm i wy so koÊç
1417 mm. Sa mo chód za pew nia
sze ro kà ga m´ sil ni ków, przede
wszyst kim trzy no we sil ni ki ben zy -
no we JTS: 3.2 V6 24v o mo cy
260 KM; 2.2 (185 KM) oraz 1.9
(160 KM). Ale w ofer cie Al fy Ro meo
za wsze do st´p ne sà tak ̋e awan gar -
do we sil ni ki die sla, w tym przy pad -
ku: 2.4 JTD 5-cy lin dro wy 20v o mo -

cy 200 KM oraz dwa 1.9
JTD: pierwszy 16v o mo -

cy 150 KM, dru gi 8v o mo -
cy 120 KM. W ga mie ofe ro -
wa ne sà no we 6-stop nio we
skrzy nie bie gów, w kil ku
wer sjach tak ̋e skrzy nie
bie gów au to ma tycz ne
i skrzy nia zro bo ty zo wa -
na Se le spe ed. 
No wa Al fa Ro meo 159
pro po nu je tak ̋e ewo lu cje
na p´ du sta ∏e go 4x4, zna -
ne go ju˝ z Cros swa gon Q4.

Spor to we co upé Al fa Ro meo
Bre ra zo sta ∏a za pre zen to wa na
na Sa lo nie w Ge ne wie, w miej scu,
w któ rym w 2002 ro ku przed sta wio -
no jà ja ko ory gi nal ny con cept car
pro jek tu Gior get to Giu gia ro i zdo byw -
c´ wie lu pre sti ̋o wych mi´ dzy na ro -
do wych wy ró˝ nieƒ.
Al fa Ro meo Bre ra, któ ra wej dzie nie -
ba wem do sprze da ̋y, po sia da ce chy
wy ró˝ nia jà ce mar k´: spor to wy cha -
rak ter i ele gan cj´, har mo ni´ form
i prze strze ni. Wszyst ko po ∏à czo ne
z do sko na ∏y mi roz wià za nia mi tech -

no lo gicz ny mi i przy jem no Êcià pro wa dze nia. 
No wa co upé Al fa „2+2” jest d∏u ga (4,4
m), ale dzi´ ki za bie gom sty li stycz nym Giu -
gia ro, tj. sto˝ ko wa tym zw´ ̋e niom przo du
oraz ty ∏u sa mo cho du, ze wn´trz ne li nie Bre -
ry da jà wra ̋e nie zwar to Êci. Na to miast wn´ -
trze jest przy tul ne i wy ra fi no wa ne, dzi´ ki
za sto so wa niu pre sti ̋o wych ma te ria ∏ów
i in no wa cyj nych roz wià zaƒ. Na przy k∏ad

sze ro ki, krysz ta ∏o wy dach, któ ry oÊwie tla
wn´ trze i zwi´k sza po czu cie prze strze ni.
No wa Bre ra do st´p na jest w trzech
wer sjach sil ni ko wych: tur bo die sel (2.4
JTD o mocy 200 KM) i dwa sil ni ki
ben zy no we JTS (2.2 185 KM
i 3.2 260 KM) oraz z dwo ma wer sja -
mi skrzyƒ bie gów: me cha nicz nà
6-bie go wà i au to ma tycz nà. 
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D∏u goÊç Fia ta Idea jest po rów ny wal na do Pun to, ale mo del pro po nu je in -
nà kon cep cj´ wn´ trza i wie le prak tycz nych roz wià zaƒ, dzi´ ki któ rym od kry wa -
my za ka˝ dym ra zem przy jem noÊç po dró ̋o wa nia.
„Za pro jek to wa li Êmy Fia ta Idea, za czy na jàc od wn´ trza, to zna czy od wrot nie
ni˝ po st´ pu je si´ za zwy czaj przy pro jek to wa niu sa mo cho du – mó wi Ne vio Di
Giu sto, od po wie dzial ny za Roz wój Pro duk tu Fia ta i Lan cii. – Na po czàt ku na -
szà uwa g´ sku pi li Êmy na wszyst kim, co wzbu dza u po dró ̋u jà cych po zy tyw ne
wra ̋e nia i emo cje, a wi´c na po czu ciu wy go dy i przy jem no Êci. Ta kie w∏a Ênie
od czu cia po ja wia jà si´ za ka˝ dym ra zem przy wsia da niu do sa mo cho -
du. I z up∏y wem cza su klient co raz bar dziej utwier dza si´ w prze ko na niu, ˝e
do ko na∏ s∏usz ne go wy bo ru. Co dzien nie cze ka go nie spo dzian ka, od kry wa bo -
wiem co raz to no we roz wià za nia wy cho dzà ce na prze ciw je go ocze ki wa niom
i cie szy go, ˝e ma sa mo chód, któ ry u∏a twia mu za ∏a twia nie co dzien nych
spraw. To po czu cie za do wo le nia po ma ga z cza sem po zy skaç na sta ∏e klien -
ta i zdo byç je go lo jal noÊç wo bec mar ki”.
Ja kie za tem ele men ty wp∏y wa jà na wra ̋e nie wy go dy w Fia cie Idea? „Przede
wszyst kim er go no mia – wy ja Ênia Di Giu sto z pre cy zjà ty po wà dla in ̋y nie ra
i z pa sjà w∏a Êci wà twór cy. – Wraz z pro fe so rem Del Mon te, zna nym we W∏o -
szech fi zjo lo giem i dy rek to rem De par ta men tu Bio me cha ni ki w In sty tu cie
Me dy cy ny Spor tu w Co ni, ana li zo wa li Êmy na przy k∏ad fo te le, zwra ca jàc
szcze gól nà uwa g´ na ich wy mia ry, czy te˝ na cisk wy wie ra ny na cia ∏o. W ce -
lu roz Êwie tle nia wn´ trza za sto so wa li Êmy ja sne, re lak su jà ce ko lo ry. Zwra ca -

Jego nazwa zapowiada produkt
innowacyjny i niekonwencjonalny, ale jest
równie˝ akronimem wyrazów: inteligencja,
design, emocje, architektura (po polsku
konstrukcja). To cztery filary, na których
opiera si´ ten kompaktowy model.

Wielka
Idea



Wielka
Idea
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li Êmy tak ̋e uwag´ na do bór ma te ria -
∏ów. Na przy k∏ad pla stik, szcze gól nie
w ja snym od cie niu, spra wia wr´cz
wra ̋e nie tka ni ny. Wart pod kre Êle nia
jest tak ̋e fakt, ˝e z wn´ trza wi daç
oto cze nie w pro mie niu 360 stop ni,
po nie wa˝ sa mo chód ma ogrom ne
po wierzch nie szyb, co umo˝ li wia do -
sko na ∏à wi docz noÊç, a wi´c pe∏ nà
kon tro l´ jaz dy. Wra ̋e nie to po t´ gu je
pro po no wa ny w opcji prze zro czy sty
dach Sky do me: wów czas na praw d´
wy da je nam si´, ˝e ma my otwar ty
dach a po dró˝ po ∏à czo na jest z wy po -
czyn kiem na ∏o nie natury”. 
Âwia t∏o, ko lo ry, ma te ria ∏y, wi docz noÊç
– wszyst ko to za pew nia po dró ̋u jà cym
po czu cie pe∏ ne go re lak su. Ale wra ̋e -
nie wy go dy we wn´ trzu po jaz du za le ̋y
przede wszyst kim od prze strze ni, ja kà
dys po nu je my. Rów nie˝ pod tym wzgl´ -
dem Fiat Idea mo ̋e byç wzo rem. Wy -
star czy po wie dzieç, ˝e fo tel kie row cy
zo sta∏ za pro jek to wa ny dla osób
o wzro Êcie od 1,5 do 2 me trów: to ju˝
re kord. I je ̋e li za kie row ni cà za sià dzie
ko szy karz, za nim rów nie wy god nie
mo ̋e si´ roz siàÊç in ny „ol brzym”. Mo -
del po sia da te˝ je den z naj bar dziej po -
jem nych ba ga˝ ni ków w swo jej ka te go -
rii: 320 li trów, a po z∏o ̋e niu tyl ne go
sie dze nia a˝ 1420 l”.
Fiat Idea wy da je si´ ma ∏y na ze wnàtrz,
ale du ̋y we wnàtrz. „W sto sun ku
do Pun to sa mo chód jest wy˝ szy
o osiem na Êcie cen ty me trów – kon ty -
nu uje Di Giu sto – a to zwi´k sza po czu -
cie kom for tu pa sa ̋e rów. Ma my rów -
nie˝ mo˝ li woÊç or ga ni zo wa nia, na ró˝ -
ne spo so by, prze strze ni we wnàtrz po -
jaz du, i nie jest to wca le trud ne, wy -
szli Êmy bo wiem z za ∏o ̋e nia, ˝e wa -
chlarz do st´p nych mo˝ li wo Êci nie po -
wi nien ni gdy utrud niaç ob s∏u gi”.
A za tem, fo te le przed nie mo˝ na sk∏a -
daç w sto lik, sie dze nia tyl ne (w wer sji
Dy na mic) prze su waç, dzie liç, sk∏a daç
i po chy laç na kszta∏t cha ise lon gue
(szez lon gu) lub te˝ sk∏a daç ka˝ dy od -

dziel nie. Sà to dro bia zgi, ale w su mie,
jak twier dzi nasz roz mów ca, spra wia jà
wra ̋e nie, ˝e po dró ̋u je my sa mo cho -
dem stwo rzo nym dla i wo kó∏ cz∏o wie -
ka. „Weê my na przy k∏ad dêwi gni´
zmia ny bie gów: jest umiesz czo -
na na Êrod ku de ski roz dziel czej, ma my
jà za tem od ra zu do dys po zy cji, kie dy
prze no si my pra wà r´ k´ znad kie row ni -
cy; dêwi gnia nie prze szka dza tak ̋e
w sy tu acji, kie dy mu si my prze siàÊç si´

z le wej na pra wà stro n´ sa mo cho du”. 
Wy so koÊç p∏asz czy zny sie dze nia w sto -
sun ku do dro gi jest wy god na i na tu ral -
na – po zwa la na wsia da nie i wy sia da -
nie z sa mo cho du bez po chy la nia si´
czy wsta wa nia. Ze staw wskaê ni ków,
znaj du jà cy si´ na Êrod ku de ski roz -
dziel czej, jest bar dzo ∏a twy w od czy cie
– nie od bi ja Êwia t∏a i nie znie kszta∏ ca
in for ma cji. „Je go umiej sco wie nie – do -
da je Di Giu sto – umo˝ li wia ko rzy sta nie
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z in for ma cji tak ̋e pa sa ̋e rom. Fiat Idea
jest bo wiem sa mo cho dem, któ re za -
ch´ ca do jaz dy w to wa rzy stwie, za pro -
jek to wa nym tak, aby za pew niç mak si -
mum kom for tu za rów no kie row cy, jak
i pa sa ̋e rom. Po twier dze niem te go jest
au to ma tycz ny sys tem kli ma ty za cji
dwu stre fo wej i wie le schow ków
na przed mio ty, nie tyl ko w po bli ̋u kie -
row cy, ale rów nie˝ tu i ów dzie – w za -
si´ gu wszyst kich pa sa ̋e rów”.

JEST MIEJ SCE DLA WSZYST KICH I NA WSZYST KO
Miej sca 5
Drzwi 5
D∏u goÊç 3930 mm
Sze ro koÊç 1698 mm
Wy so koÊç bez ob cià ̋e nia 1660 mm (1690 z re lin ga mi)
Roz staw przed nich kó∏ bez ob cià ̋e nia 1434 mm
Roz staw tyl nych kó∏ bez ob cià ̋e nia 1424 mm
Roz staw osi 2508 mm
Po jem noÊç ba ga˝ ni ka 320/1420 dm3

Czte ry mo˝ li we
kon fi gu ra cje
wn´ trza
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Po tym jak po j´ cie wy go dy prze stu -
dio wa no na wszel kie spo so by, Gior -
get to Giu ga ro i pro jek tan ci z Cen trum
Sty lu Fia ta nie mie li ju˝ ˝adnych pro -
ble mów z za pro jek to wa niem ze -
wn´trz nej syl wet ki po jaz du.
„Je ̋e li weê mie my wy mia ry wn´ trza
mo de lu i na ry su je my li ni´, któ ra by
je ota cza ∏a w spo sób jak naj bar dziej
p∏yn ny, otrzy ma my ze wn´trz ny pro fil
Fia ta Idei – t∏u ma czy Di Giu sto.
– Nic na si ∏´. Pa trzàc na nie go wi -
dzi my, ˝e syl wet ka mo de lu jest
w pe∏ ni na tu ral na. Kszta∏ ty har mo -
ni zu jà si´ cz´ Êcio wo z oto cze niem,
cz´ Êcio wo jak gdy by od zwier cie dla -
jà pa no wa nie cz∏o wie ka nad przy ro -
dà. Weê my na przy k∏ad igloo: ma
bar dzo na tu ral ne kszta∏ ty, po nie wa˝
spra wia wra ̋e nie, ˝e po wsta ∏o
w wy ni ku osu wa nia si´ Ênie gu
po da chu. Na to miast dra pacz
chmur jest wy ra zem po t´ gi, tech no -
lo gii, do mi na cji nad pra wa mi przy -
ro dy. Fiat Idea po sia da oby dwa te
aspek ty: pro fil jest har mo nij ny, jak -
by po wsta∏ pod wp∏y wem wia tru, ale
wy raê ny ry su nek bo ków, zbie ga jà -
cych si´ z przo du mo de lu oraz ∏u ki
nad ko li sà wy ra zem si ∏y, dy na mi zmu
i jed no cze Ênie sta bil no Êci”.
Fiat Idea to sa mo chód, któ ry po do ba
si´ na pierw szy rzut oka, ale co wa˝ ne
– tak ̋e z up∏y wem cza su, kie dy za czy -
na my so bie zda waç spra w´ z fak tu, ˝e
jest to w∏a Ênie sa mo chód wy cho dzà cy
na prze ciw na szym po trze bom. Rów -
nie˝ dla te go, ˝e prze strzen ne mu wn´ -
trzu to wa rzy szy awan gar do wa me cha -
ni ka i tech no lo gia.
W Fia cie Idea ma my do wy bo ru dwa
sil ni ki: ben zy no wy 1.4 16v o mo -
cy 95 KM oraz 1.3 Mul ti jet 16v o mo -
cy 70 KM. W sa mo cho dzie do st´p -
na jest rów nie˝ au to ma tycz na skrzy -
nia bie gów „Du alo gic” umo˝ li wia jà ca
pe∏ ne re lak su pro wa dze nie, przy cisk
„eco no my” dla osób pra gnà cych
oszcz´ dzaç pa li wo, a w opcji CON -

NECT (na wi ga cja sa te li tar na) zwi´k -
sza jà cy nie tyl ko wy go d´ jaz dy, ale
rów nie˝ i bez pie czeƒ stwo. Je ̋e li cho -
dzi w∏a Ênie o bez pie czeƒ stwo, mo del
dys po nu je nie tyl ko naj now szy mi sys -
te ma mi elek tro nicz ny mi, ale rów nie˝
po sia da so lid nà kon struk cj´ i jed nà
z naj lep szych w tym seg men cie sztyw -
noÊç skr´t nà nad wo zia. Dzi´ ki te mu
Idea prze sz∏a mi´ dzy in ny mi s∏yn ny
„test ∏o sia” (sy mu lu jà cy na g∏y ma -
newr w ce lu omi ni´ cia prze szko dy)
przy pr´d ko Êci 68 km/h. 

Ja kie sà moc ne stro ny Idei w po rów -
na niu z sa mo cho da mi kon ku ren cji?
„Przede wszyst kim wy mia ry – t∏u ma -
czy Di Giu sto. – Za pro jek to wa li Êmy sa -
mo chód nie co krót szy, aby by∏ zwin -
niej szy w mie Êcie, ∏a twy do par ko wa -
nia i pro wa dze nia po za t∏o czo nych uli -
cach. I nie co wy˝ szy, aby ofe ro wa∏
wi´ cej prze strze ni i wy go dy we wn´ -
trzu po jaz du. W osta tecz nym ra chun -
ku uzy ska li Êmy sa mo chód lek ki, zwin -
ny, o do sko na ∏ych osià gach, któ ry ma
wpraw dzie sil ni ki mniej sze ni˝ sa mo -



Wiele gustów,
wiele idei
Fiat Idea, obywatel Europy,
proponuje odmiennà wersj´ dla
ka˝dego z pi´çdziesi´ciu rynków,
na które jest przeznaczony.
Klient polski ma wybór pomi´dzy
dwoma silnikami (1.4 16v, 1.3
Multijet), dwoma rodzajami
wyposa˝enia (Actual, Dynamic),
dwunastoma kolorami karoserii
i trzema wykoƒczeniami wn´trza.
Wyposa˝enie seryjne
wzbogacono ju˝ w Idei Actual,
która pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa oferuje: ABS
z EBD, dwie przednie poduszki
powietrzne Multistage, system
antyw∏amaniowy Fiat Code,
zag∏ówki i trzypunktowe pasy
bezpieczeƒstwa przy wszystkich
fotelach (przednie sà
wyposa˝one równie˝ w napinacze
i ogranicznik ci´˝aru).
Wyposa˝enie obejmuje tak˝e
przystosowanie do pod∏àczenia
audio z szeÊcioma g∏oÊnikami,
centralny zamek z pilotem,
innowacyjne elektryczne
wspomaganie kierownicy
Dualdrive. 
Oferta naprawd´ szeroka
i ró˝norodna, która ka˝demu
pozwala na odnalezienie swojego
w∏asnego Fiata Idea. Klient mo˝e
zindywidualizowaç samochód,
dobierajàc ekskluzywne opcje,
które oferujà: otwierany dach
Sydome, boczne poduszki
powietrzne, ESP (urzàdzenie
kontroli stabilnoÊci pojazdu)
w komplecie z Hill Holderem,
u∏atwiajàcym ruszenie
na drodze pod gór´, skrzyni´
biegów Dualogic, czujniki
zmierzchu, czujniki deszczu,
Cruise Control, system Hi-Fi,
Connect Nav+.

cho dy kon ku ren cji, ale te˝ o mniej -
szym zu ̋y ciu pa li wa”.
Zda niem Di Giu sto, ak tu al na ten -
den cja do kon stru owa nia sa mo cho -
dów wy˝ szych, po dob nych do mo de -
li jed no bry ∏o wych, nie jest tyl ko mo -
dà. „W wy˝ szych seg men tach – do -
da je – du ̋e sa mo cho dy oso bo we
za bra ∏y znacz nà czeÊç ryn ku mo de -
lom sta tion wa gon. WÊród sa mo -
cho dów Êred nich roz mia rów Mul ti -
pla sta no wi ce nio nà al ter na ty w´
w sto sun ku do tra dy cyj nych mo de li

seg men tu C. Uwa ̋a my, ˝e ta ka ten -
den cja na sta nie tak ̋e w seg men cie
po jaz dów kom pak to wych. War toÊç
do da na to du ̋o prze strze ni
i wszech stron noÊç, tak ty po we dla
du ̋ych sa mo cho dów, ale w mniej -
szej ska li. Dla te go w∏a Ênie pro jek tu -
jàc Fia ta Ide´ nie ode szli Êmy zbyt nio
od wy mia rów seg men tu B (3,60
– 3,90 m). Z dru giej stro ny, dà ̋e nie
do za pro jek to wa nia jak naj wi´ cej
miej sca na ma ∏ej prze strze ni za wsze
to wa rzy szy ∏o mar ce Fia ta”.
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Nowa Alfa 147 z pewnoÊcià powtórzy
sukces modelu z ostatnich czterech lat.
Wyró˝nia jà oryginalny projekt, doskonale
wpisujàcy si´ w stylistyk´ marki, szeÊç
typów silnika, wÊród których na uwag´
zas∏uguje wyjàtkowy turbodiesel 1.9 M-Jet
o mocy 150 KM.

Prze pis na suk ces ju˝ jest spraw dzo ny: kom pak to we roz mia ry, pi´ç
miejsc sie dzà cych, dy na micz na i roz po zna wal na li nia nad wo zia. I oczy wi Êcie
sil ni ki ofe ru jà ce wy so kie osià gi oraz nie na gan ne za cho wa nie na dro dze
w ró˝ nych wa run kach. Dzi´ ki tym ce chom Al fa Ro meo 147 zdo by ∏a jed no
z za szczyt nych miejsc na sce nie mo to ry za cyj nej w cià gu ostat nich czte rech
lat, sta jàc si´ wa˝ nym punk tem od nie sie nia dla pre sti ̋o wych mo de li sa mo -
cho dów z seg men tu C o wy raê nym spor to wym cha rak te rze. O suk ce sie Al -
fy 147 mo ̋e Êwiad czyç fakt, ˝e 360 ty si´ cy kie row ców w Eu ro pie w cià gu
ostat nich czte rech lat wy bra ∏o w∏a Ênie ten mo del. No wa Al fa 147, do st´p -
na w sa lo nach ju˝ od 19 lu te go, nie jest po zba wio na moc nych punk tów po -
przed nie go mo de lu, ale ma no wy de sign, lep sze za wie sze nia, szeÊç ró˝ nych
ty pów sil ni ka, a wÊród nich - naj no wo cze Êniej szy tur bo die sel 1.9 JTD 16v M -
-Jet o mo cy 150 KM. Wszyst kie praw dzi we Al fy Ro meo, w tym tak ̋e no wa
Al fa 147, ad re so wa ne sà do szcze gól ne go ro dza ju klien tów, praw dzi wych fa -
nów mar ki, któ rzy nie trak tu jà sa mo cho du ja ko zwy k∏e go Êrod ka trans por tu,
ale po tra fià za chwy ciç si´ no wym pro jek tem, do ce niç pi´k no uk∏a du me cha -
nicz ne go i ko rzy staç z za let dy na micz nej jaz dy.
Li nia no we go mo de lu nie od bie ga od sty li sty ki po przed ni ka, ale in ter pre tu je
jà w spo sób bar dziej no wo cze sny. W przed niej cz´ Êci po jaz du na uwa g´ za -
s∏u gu je roz wià za nie nie spo ty ka ne do tàd w tym mo de lu – trój kàt ny wlot po -
wie trza, wo kó∏ któ re go znaj du jà si´ re flek to ry o wy d∏u ̋o nym kszta∏ cie. W cz´ -

Niezwykle dy
- oto nowa Alfa



namiczna
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Êci tyl nej sa mo cho du cha rak te ry -
stycz ny kszta∏t zna ku przed nie go
umiesz czo no tak ̋e na po kry wie ba -
ga˝ ni ka; je go trój kàt nà li ni´ pod kre Êla
do dat ko wo kszta∏t lamp ze spo lo nych. 
No wa kom pak to wa Al fa Ro meo, do -
st´p na w wer sji trzy- i pi´ cio drzwio -
wej zo sta ∏a wy po sa ̋o na w ory gi nal nà
ta pi cer k´, któ ra po ka zu je, ˝e mi n´ ∏y
ju˝ cza sy, kie dy po jaz dy z Bi scio ne
by ∏y bar dzo szyb kie, ale po sia da ∏y ra -
czej spar taƒ skie wn´ trze. De ska roz -
dziel cza, wy ko na na z go fro wa ne go
pla sti ku, przy po mi na fak tu rà skó r´
s∏o nia mor skie go i wy st´ pu je w ze -
sta wach ko lo ry stycz nych: czerƒ,
czerƒ z sza ro Êcià oraz czerƒ z be ̋em
lub – i tu praw dzi wa no woÊç
– w dwóch ró˝ nych od cie niach sza ro -
Êci. Jak ka˝ dà Al f´ Ro meo, rów nie˝
mo del 147 wy po sa ̋o no w naj wy˝ szej
kla sy sil ni ki, naj lep sze obec nie
na ryn ku. Trzy ty py sil ni ków ben zy no -
wych: dwa wie lo za wo ro we o po jem -
no Êci 1.6 i po dwój nym za p∏o nem,
o mo cy 105 i 120 KM, i je den o po -
jem no Êci 2.0 z tej sa mej ro dzi ny
o mo cy 150 KM. A tak ̋e trzy ro dza -
je tur bo die sli. Pierw sze dwa to 1.9
JTD z wtry skiem com mon ra il, w wer -

PrzyjemnoÊç jazdy
Kabina nowej Alfy 147 zapewnia
kierowcy i pasa˝erom maksimum
komfortu. Zestaw g∏oÊnomówiàcy
Bluetooth zaÊ gwarantuje
bezpieczeƒstwo, poniewa˝
umo˝liwia dzwonienie z komórki
nawet, gdy znajduje si´ ona
w kieszeni p∏aszcza lub w torbie.
Na bezpieczeƒstwo wp∏yw ma tak˝e
automatyczna klimatyzacja
dwustrefowa, gdy˝ temperatura
i wilgotnoÊç powietrza warunkuje
dobre samopoczucie kierowcy, a co
za tym idzie, zwi´kszajà stopieƒ
jego koncentracji podczas jazdy.
System dba tak˝e o utrzymanie
dwóch ró˝nych temperatur
po prawej i po lewej stronie kabiny.
Nowa Alfa 147 mo˝e byç
wyposa˝ona w Cruise Control,
urzàdzenie utrzymujàce
automatycznie ustawionà pr´dkoÊç
jazdy, dzia∏ajàc na przepustnic´
silnika. Oprócz radia
samochodowego z odtwarzaczem
p∏yt kompaktowych w nowej
Alfie 147 oferowany jest jeszcze

system g∏oÊników, który gwarantuje
doskona∏à jakoÊç dêwi´ku
wszystkim pasa˝erom. To zas∏uga
uk∏adu Sound System Bose,
zaprojektowanego specjalnie dla
Alfy Romeo przez amerykaƒskà
firm´, leadera rynku
samochodowych systemów
nag∏oÊnieniowych Hi-Fi. Coraz
wi´cej modeli Grupy Fiat dysponuje
dziÊ systemem CONNECT, który
oferuje seri´ us∏ug i ró˝nych
funkcji: od telefonu GSM poprzez
nawigator, po po∏àczenie
z internetem lub operatorem
(us∏ugi niedost´pne w Polsce).
Nowa Alfa 147 dysponuje dwoma
najbardziej nowoczesnymi wersjami
systemu: CONNECT Nav i CONNECT
Nav+, które posiadajà radio z RDS
i odtwarzaczem p∏yt CD, trip
computer, telefon, modu∏ GPS,
pi´ciocalowy kolorowy wyÊwietlacz.
Oba systemy ró˝nià si´ grafikà:
pierwszy z nich komunikuje
za pomocà piktogramów, drugi
poprzez map´.

Wn´trze nowej Alfy zapewnia komfort i bezpieczeƒstwo.
W wyposa˝eniu dost´pny jest system CONNECT

z nawigatorem, Cruise Control oraz uk∏ad Hi-Fi Bose.



SILNIKI I OSIÑGI
PojemnoÊç KM Max Przyspie- Zu˝ycie
cylindrów pr´dkoÊç szenie paliwa

cm3 (kW) km/h 0-100 s l./100 km

1.6 T. Spark 105 KM 1598 105 (77) 185 11,3 8,1
1.6 T. Spark 120 KM 1598 120 (88) 195 10,6 8,2
2.0 T. Spark 1970 150 (110) 208 9,3 8,9
1.9 JTD 100 KM 1910 100 (73,5) 183 12,1 5,8
1.9 JTD 115 KM 1910 115 (85) 191 9,9 5,8
1.9 JTD 150 KM 1910 150 (110) 208 8,9 5,9
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sji o mo cy 100 i 115 KM. Do te go
do cho dzi jesz cze no wy 1.9 JTD 16v,
wy ko rzy stu jà cy tech no lo gi´ M -Jet
(mu li ti jet), po sia da jà cy moc 150 KM
oraz mak sy mal ny mo ment ob ro to wy
rz´ du 31 ki lo gra mo me trów przy
2000 ob ro tach na mi nu t´. Sil nik ten
to praw dzi wy maj stersz tyk tech ni ki,
∏à czà cy za le ty sil ni ków die sla (wy so ki
mo ment ob ro to wy, du ̋a ela stycz -
noÊç jaz dy, ni skie zu ̋y cie pa li wa)
i jed no stek ben zy no wych (spor to wy
tem pe ra ment). Ca∏ ko wi tà no wo Êcià,
po raz pierw szy za sto so wa nà w no wej
Al fie 147, jest zro bo ty zo wa na skrzy -
nia bie gów „Easy Spe ed” (nie do st´p -
na w Pol sce). Po st´p tech nicz ny
w no wej Al fy 147 wi docz ny jest tak ̋e
w za wie sze niach. Uk∏ad ten za sto so -
wa no ju˝ w Al fie 156. Jest on
w kszta∏ cie czwo ro bo ku wy ni ka jà ce go
z u∏o ̋e nia gór ne go i dol ne go wa ha -
cza (tak jak w For mu le 1), na to miast
z ty ∏u opie ra si´ na ko lum nach
McPherson. Jed nak nie któ re ele -
men ty uk∏a du zo sta ∏y zmo dy fi ko wa -
ne, co po pra wia kom fort bez
uszczerb ku dla pre cy zji jaz dy i przy -
czep no Êci do pod ∏o ̋a.
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Alfa Romeo prezentuje dwa samochody
z nap´dem na cztery ko∏a: Crosswagon Q4
i Sportwagon Q4. Choç sà podobne
pod wzgl´dem innowacyjnych rozwiàzaƒ
mechanicznych, ró˝nià si´ charakterem.
Wykraczajàc poza koncepcj´ samochodu
wielozadaniowego na nowo interpretujà
elegancj´ i sportowego ducha.

Lep szy jest na p´d na czte ry ni˝ dwa ko ∏a, zw∏asz cza, gdy przy czep noÊç
do dro gi jest ni ska. Oka zj´ do po Êwi´ ce nia uwa gi te mu roz wià za niu da je Al -
fa Ro meo, któ ra po wra ca do zin te gro wa ne go na p´ du w dwóch swo ich no -
wych mo de lach: Cros swa gon Q4 i Spor twa gon Q4. Oba sa mo cho dy po dob -
ne sà z wy glà du (wy wo dzà si´ ze 156 Spor twa gon) i pod wzgl´ dem roz wià -
zaƒ me cha nicz nych, ró˝ nià si´ jed nak oso bo wo Êcià. Prak tycz na i wie lo funk -
cyj na Cros swa gon Q4 do sko na le spi su je si´ na dro gach o trud nym pod ∏o ̋u,
ta kim jak za Ênie ̋o ne od cin ki lub nie utwar dzo na na wierzch nia. Spor to wa i za -
dzior na Spor twa gon Q4 wy ko rzy stu je zin te gro wa ny na p´d i dzi´ ki te mu jest
jesz cze bar dziej dy na micz na, za cho wu jàc przy tym mak sy mal ne bez pie czeƒ -
stwo. Oby dwa no we mo de le wy po sa ̋o ne sà w sil nik Tur bo die sel 1,9 JTD 16v
Mul ti jet o mo cy 150 KM w po ∏à cze niu z 6-bie go wà skrzy nià i sta ∏ym na p´ -
dem na czte ry ko ∏a ty pu cià g∏e go. Cen tral ny me cha nizm ró˝ ni co wy Tor sen C
to urzà dze nie, któ re umo˝ li wia w ka˝ dych wa run kach roz dzia∏ mo men tu na -
p´ do we go, uprzy wi le jo wu jàc ko ∏a po sia da jà ce lep szà przy czep noÊç.

Cros swa gon Q4 – za wsze pew na
Sa mo chód oso bo wy czy te re no wy? Ta kie py ta nie sta wia so bie wie lu kie row -
ców, a szcze gól nie ci, któ rzy pa sjo nu jà si´ gó ra mi lub spor ta mi zi mo wy mi.
W po rów na niu do po jaz dów oso bo wych, sa mo cho dy te re no we ofe ru jà za le -
ty zin te gro wa ne go na p´ du, nie oce nio ne go na Ênie gu lub na na wierzch ni

o ni skiej przy czep no Êci. Do te go na -
le ̋y do daç wy˝ szy prze Êwit oraz wy -
pró bo wa nà so lid noÊç. Jed nak ich
osià gi sà ogól nie skrom ne, a dy na -
mi ka jaz dy nie do sto so wa na do jaz -
dy spor to wej. Te ogra ni cze nia nie
sta no wià pro ble mu dla tych, któ rzy
chcà wziàç udzia∏ w raj dzie po Afry -
ce, ale dla zwy k∏e go kie row cy mo gà
byç prze szko dà. 
Al fa Ro meo Cros swa gon Q4 jest w∏a -
Ênie od po wie dzià dla tych, któ rzy nie
ma jà za mia ru re zy gno waç ani z przy -
jem no Êci i bez pie czeƒ stwa sa mo cho -
du o spor to wym tem pe ra men cie, ani
z ∏a two Êci w po ru sza niu si´ po dro -
gach o ni skiej przy czep no Êci i po gó -
rzy stych bez dro ̋ach. Dzi´ ki zin te gro -

Alfy z nap´dem
na cztery
ko∏a



Pi´çdziesiàt lat Alfy 4x4
Q4 to skrót, który
przywo∏uje na myÊl wersje
Alfy Romeo 155 i 164
z nap´dem 4x4 z lat 90.
Samochody o du˝ej
przyczepnoÊci do nawierzchni
i bezpieczne. Technologia
oparta na nap´dzaniu
czterech kó∏ odnios∏a
sukces w 1993 roku wraz
z modelem 155 V6 TI
podczas Niemieckich
Mistrzostw Samochodów
Klasy Turystycznej: mowa
o s∏ynnej „DTM”. Pierwszym
samochodem spod znaku
Biscione z nap´dem

na cztery ko∏a by∏a Matta
[Szalona]. By∏ rok 1954,
armia w∏oska zamierza
wymieniç stare jeepy
otrzymane od Amerykanów.
Do konkursu staje dwóch
producentów: Fiat wystawia
Campagnol´, Alfa Romeo
– model Matta. Wybór pada
na pierwszy samochód.
Model Alfy, wyposa˝ony
w pot´˝ny silnik z dwoma
wa∏ami nap´dowymi 1900,
b´dzie dostarczany dla
policji; odniesie te˝
zwyci´stwo w rajdzie Mille
Miglia. Matta ma prosty

schemat nap´du: sta∏y
nap´d tylny i przedni
w∏àczany za pomocà
dêwigni. Podobny system,
lecz „odwrócony” (ko∏ami
nap´dowymi sà ko∏a
przednie) zostaje
zastosowany w 1983 roku
w Alfie 33 4x4. W 1991
roku wraz z wersjà 33
Permanent pojawia si´
sprz´g∏o wiskotyczne, które
automatycznie przekazuje
moment nap´dowy na tylne
ko∏a. W nast´pnym roku
wraz z modelem 155 Q4,
Alfa Romeo wprowadza

awangardowy uk∏ad
nap´dowy, który ma trzy
mechanizmy ró˝nicowe.
Centralny mechanizm
ró˝nicowy posiada sprz´g∏o
wiskotyczne Ferguson,
które automatycznie
przenosi moment nap´dowy
na ko∏a z najwi´kszà
przyczepnoÊcià. System
ten, skuteczny na drodze
jak i na torze wyÊcigowym,
zosta∏ udoskonalany
w nowych Q4
z zastosowaniem
centralnego mechanizmu
ró˝nicowego Torsen C.

wa ne mu, cià g∏e mu na p´ do wi po ∏à -
czo ne mu w wi´k szej od le g∏o Êci pod -
wo zia od zie mi (usta wie nie jest pod -
wy˝ szo ne o 6,5 cm), a tak ̋e lep szym
kà tom na jaz du i zjaz du oraz wie lo se -
zo no wym opo nom, no wa Al fa Ro meo
ofe ru je nie ocze ki wa ne za le ty pod czas
jaz dy w te re nie, a zi mà po zwa la
na bez piecz nà jaz d´ po Ênie gu bez ko -
niecz no Êci za k∏a da nia ∏aƒ cu chów.
Wy glàd Cros swa gon Q4 ja ko sa mo -
cho du wie lo za da nio we go po t´ gu jà
sta lo we os∏o ny pro gów drzwi, zde rza ki
tak ̋e ze sta lo wy mi os∏o na mi, po wi´k -
szo ne re lin gi i b∏ot ni ki. Ko lo ry ka ro se rii
na wià zu jà do na tu ral nych to na cji, na -
to miast wn´ trza sà do st´p ne w ró˝ -
nych wer sjach: Pro gres sion, Di stinc ti -
ve oraz, do step na w póê niej szym ter -
mi nie, pre sti ̋o wa Lu xu ry z de skà roz -
dziel czà i ta pi cer kà z naj wy˝ szej ja ko -
Êci skó ry.
Je Êli cho dzi o me cha ni k´, to war to
na pew no do daç, ˝e 16-za wo ro wy sil -
nik Mul ti jet jest awan gar do wà jed -
nost kà o wy jàt ko wych w∏a Êci wo Êciach
pod wzgl´ dem mo cy, mo men tu ob ro -
to we go i zu ̋y cia pa li wa. No wo Êcià jest
sta ∏y na p´d na czte ry ko ∏a, w prze wa -
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˝a jà cej cz´ Êci roz dzie la ny na ko ∏a tyl -
ne. Ta kie roz wià za nie zwi´k sza przy -
jem noÊç jaz dy. Me cha nizm ró˝ ni co wy
Tor sem C mo ̋e zmie niaç roz dzia∏ mo -
men tu na p´ do we go na przed nià lub
tyl nà oÊ w za le˝ no Êci od przy czep no -
Êci. Wy bór te go skom pli ko wa ne go
urzà dze nia, za miast sprz´ g∏a ste ro wa -
ne go elek tro nicz nie, od po wia da za ∏o -
˝e niom pro jek tu – uzy ska nie jak naj -
lep sze go wy rów no wa ̋e nia dy na micz -
ne go. Sys te my elek tro nicz ne, ta kie
jak VDC (Ve hic le Dy na mic Con trol)
oraz an ty po Êli zgo wy ASR to do dat ko -
wa gwa ran cja bez pie czeƒ stwa pod -
czas ma new rów awa ryj nych oraz ta -
kich, któ re wy ma ga jà roz dzia ∏u na p´ -
du na dro gach o ni skiej przy czep no Êci. 

Spor twa gon Q4
– przy kle jo na
do as fal tu
Za pro jek to wa na na tej sa mej ba zie
me cha nicz nej, co mo del Cros swa gon,
Al fa Ro meo Spor twa gon Q4 wy ró˝ nia
si´ tym, i˝ jest przede wszyst kim prze -
zna czo na do jaz dy po dro gach oraz
do jaz dy spor to wej. Ka ro se ri´ ma pra -
wie iden tycz nà jak w wer sji z na p´ dem
na dwa ko ∏a. Mo del ofe ru je wszyst kie
za le ty na p´ du 4x4 oraz me cha ni zmu
ró˝ ni co we go Tor sem C. Za wie sze nia
(z bar dziej sztyw ny mi spr´ ̋y na mi) oraz
ich usta wie nie umo˝ li wia jà zwi´k sze -
nie osià gów, a jed no cze Ênie sprzy ja jà
bez pie czeƒ stwu. To sa mo do ty czy
urzà dzeƒ kon tro li dy na micz nej. Pr´d -
koÊç i przy spie sze nie sà jesz cze lep sze
w sto sun ku do Cros swa gon Q4: 200
ki lo me trów na go dzi n´ za miast 192
i czas przy spie sze nia od 0 do 100 km
– 10,2 se kun dy za miast 10,5. Sa mo -
chód do s∏ow nie przy kle ja si´ do as fal -
tu i umo˝ li wia ja po ko ny wa nie za kr´ -
tów nie wiel ki mi ru cha mi kie row ni cy
i na ci Êni´ cia mi pe da ∏u przy spie sze nia.
To Al fa Ro meo dla znaw ców.

De ska roz dziel cza Al fa Ro meo Cros swa gon Q4.
U gó ry: wi dok z bo ku po ka zu je usta wie nie za wie szeƒ 
pod wy˝ szo ne o 6,5 cm.
Po ni ̋ ej: Spor twa gon Q4.
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Zmia na na zwy po dyk to wa na jest zmia nà stra te gii i za kre su dzia ∏a nia Spó∏ ki
na pol skim ryn ku ubez pie cze nio wym, a zw∏asz cza roz sze rze niem ofer ty pro -
duk tów ubez pie cze nio wych. Zmia na na zwy po zwo li po nad to za ist nieç w Êro -
do wi skach, w któ rych To wa rzy stwo ko ja rzy ∏o si´ przede wszyst kim z ubez pie -
cze nio wà ofer tà ko mu ni ka cyj nà.
Nie za sz∏y ˝ad ne zmia ny w ak cjo na ria cie i w∏a dzach Spó∏ ki. W∏a Êci cie lem
spó∏ ki jest obec nie TO RO Tar ga As si cu ra zio ni S.p.A., wcho dzà ca w sk∏ad w∏o -
skie go kon cer nu ubez pie cze nio we go TO RO As si cu ra zio ni, zaj mu jà ce go wy so -
kie, VI miej sce na w∏o skim ryn ku ubez pie cze nio wym.
Pod sta wo we pro duk ty ubez pie cze nio we fir my to:
1. Ubez pie cze nia ko mu ni ka cyj ne (Od po wie dzial no Êci Cy wil nej, Au to Ca sco,

NNW, As si stan ce);
2. Ubez pie cze nia ma jàt ko we (Miesz kaƒ, Firm, Od po wie dzial no Êci Cy wil nej,

NNW, All Ri sks).
Po nie wa˝ pierw szym pro duk tem ubez pie cze nio wym fir my by ∏y ubez pie cze nia
ko mu ni ka cyj ne, ja ko pod sta wo wy ka na∏ dys try bu cji wy ko rzy sta no sieç sprze -
da ̋y sa mo cho dów stwo rzo nà przez Fiat Au to Po land (bli sko 150 de ale rów
i sub de ale rów). Obec nie pro po nu je my Klien tom przede wszyst kim pa kiet ko -
mu ni ka cyj nych pro duk tów ubez pie cze nio wych, roz sze rzo nych o ubez pie cze nia
to wa rzy szà ce (np. pro gra my ty pu as si stan ce, pa kie ty prze d∏u ̋e nia gwa ran cji
skie ro wa ne do po sia da czy okre Êlo nych grup po jaz dów) oraz ubez pie cze nia
miesz ka nio we, na st´pstw nie szcz´ Êli wych wy pad ków i od po wie dzial no Êci cy -
wil nej. G∏ów ny stru mieƒ prze p∏y wu pro duk tów ubez pie cze nio wych funk cjo nu -
je w opar ciu o ist nie jà cà ju˝ sieç sprze da ̋y ubez pie czeƒ, tj. sa lo ny sa mo cho -
do we, biu ra po dró ̋y, ban ki, oraz agen cje po Êred nic twa ubez pie cze nio we go.

Spó∏ka FIAT Ubezpieczenia Majàtkowe S.A.
zmieni∏a nazw´ na BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Majàtkowych S.A.

Oprócz atrak cyj nych pro duk tów ubez -
pie cze nio wych ofe ru je my na szym
Klien tom coÊ wi´ cej - no wo cze snà
pro fe sjo nal nà us∏u g´ ubez pie cze -
nio wà. W 2003 ro ku wdro ̋y li Êmy in -
no wa cyj ny sys tem in ter ne to we go
za rzà dza nia ubez pie cze nia mi, tzw.
Cen tral ny Sys tem Ob s∏u gi Ubez pie -
czeƒ - elek tro nicz ny sys tem on -li ne,
po zwa la jà cy na szyb kà i spraw nà ob -
s∏u g´ po lis za po mo cà In ter ne tu - bez
ko niecz no Êci r´cz ne go wy pe∏ nia nia
for mu la rzy. O ja ko Êci te go sys te mu
Êwiad czy cho cia˝ by przy zna na przez
Mie si´cz nik In ter ne to wy WWW na gro -
da „Z∏o ty BIT 2003” w ka te go rii Naj -
lep szy Sys tem Obie gu In for ma cji. 
Li kwi da cj´ szkód ma jàt ko wych po wie -
rzy li Êmy - kie ru jàc si´ przy j´ tà stra te già
out so ur cin gu - pro fe sjo nal nym, do Êwiad -

Benefia 
Twoim

ubezpieczycielem

BENEFIA to bezpie
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czo nym fir mom ze wn´trz nym. Ten mo -
del funk cjo no wa nia spraw dza si´ w co-
dzien nej prak ty ce ubez pie cze nio wej. 
Ka˝ dy Klient ma mo˝ li woÊç bez po -
Êred nie go kon tak tu z na szy mi pra cow -
ni ka mi po przez funk cjo nu jà cy ca ∏o do -
bo wo Call Cen tre, gdzie mo ̋e uzy skaç
fa cho wà in for ma cj´ i po moc. 
Na si Klien ci do ce ni li spraw nà i szyb kà
ob s∏u g´ oraz atrak cyj noÊç pa kie tów
ubez pie cze nio wych. Po nad 80% na -
szych Klien tów po sia da jà cych sa mo -
cho dy Fiat Pan da wzno wi ∏o po li s´
na ko lej ny rok. Tak wy so ki po ziom
wzno wieƒ umów ubez pie cze nia ozna -
cza, ˝e Klien ci ce nià so bie fa cho woÊç
i do sko na ∏y ser wis.
Do bre wy ni ki spra wi ∏y, ˝e fir ma w ran -
kin gu „Mie si´cz ni ka Ubez pie cze nio -
we go” na naj lep sze ubez pie cze nio we

to wa rzy stwo ma jàt ko we pod wzgl´ -
dem efek tyw no Êci w 2003 ro ku, za j´ -
∏a do sko na ∏à, dru gà lo ka t´.
Dy na micz ny roz wój spó∏ ki zo sta∏ rów -
nie˝ do ce nio ny wy ró˝ nie niem przy zna -
nym przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki,
Pra cy i Po li ty ki Spo ∏ecz nej za sku tecz -
noÊç w dzia ∏a niu na pol skim ryn ku
ubez pie czeƒ w ro ku 2003.
Prak ty ka wy ka zu je, ˝e To wa rzy stwo do -
pra co wa ∏o si´ do bre go mo de lu funk -
cjo no wa nia, na któ ry sk∏a da jà si´: od -
po wied nia stra te gia, spraw na sieç
sprze da ̋y, od po wied ni sys tem li kwi da -

BE NE FIA To wa rzy stwo Ubez pie czeƒ Ma jàt ko wych S.A.
(daw niej FIAT Ubez pie cze nia Ma jàt ko we S.A.)
ul. Pu ∏aw ska 405, 02-801 War sza wa
tel.: (0-22) 544 14 70 (71), fax: (0-22) 544 14 74
e -ma il: cen tra la@be ne fia.pl

cji szkód oraz w∏a Êci we re la cje z Klien tem.
Dzia ∏a jàc pod szyl dem Fia ta wy pra co -
wa no po zy cj´ moc ne go i wia ry god ne -
go part ne ra, da jà ce go gwa ran cj´
us∏ug ubez pie cze nio wych na naj wy˝ -
szym po zio mie.
Obec nie na st´ pu je sys te ma tycz ne
roz sze rza nie ofer ty o atrak cyj ne pro -
duk ty ubez pie cze nia miesz kaƒ, ma jàt -
ku ma ∏ych i Êred nich przed si´ biorstw,
na st´pstw nie szcz´ Êli wych wy pad ków,
od po wie dzial no Êci cy wil nej w ˝y ciu
pry wat nym oraz ubez pie czeƒ chro nià -
cych zdro wie i ˝y cie na sze i na szych
naj bli˝ szych.
Spó∏ ka kon cen tru je si´ przede wszyst -
kim na two rze niu i sprze da ̋y pro duk -
tów ubez pie cze nio wych dla ma ∏ych
i Êred nich przed si´ biorstw oraz w za -
kre sie ban cas su ran ce. Sys te ma tycz -
nie umac nia swo jà po zy cj´ so lid ne go
part ne ra, za pew nia jà ce go kom plek so -
wà ochro n´ w za kre sie ubez pie czeƒ
ko mu ni ka cyj nych, oko ∏o -ko mu ni ka cyj -
nych i ma jàt ko wych.
Wiel kim wy ró˝ nie niem, a jed no cze Ênie
po twier dze niem s∏usz no Êci przy j´ tej
stra te gii roz wo ju jest fakt, ˝e BE NE FIA
To wa rzy stwo Ubez pie czeƒ Ma jàt ko -
wych S.A. zna la z∏a si´ w eks klu zyw -
nym gro nie te go rocz nych lau re atów
pre sti ̋o wej na gro dy Pol skie go Klu bu
Biz ne su „FIR MA RO KU 2004”. War to
pod kre Êliç, ˝e na gro d´ przy zna no
za dy na micz ne wej Êcie na ry nek, wy -
so ki po ziom efek tyw no Êci i przy ja zne
na sta wie nie do Klien tów.

czeƒstwo jakiego potrzebujesz!
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Fiat Auto Poland od poczàtku zak∏ada∏, ˝e
produkowany w Tychach samochód, który
szybko podbi∏ serca nie tylko polskich, ale
i europejskich klientów, oferowany b´dzie
w wielu wersjach.

Fiat Panda
z silnikiem
Multijet

Od chwi li wpro wa dze nia mo de lu na ry nek mie li Êmy ju˝ mo˝ li woÊç po znaç
kil ka z nich. Ostat nià ofer t´ sta no wi ∏a, do st´p na od je sie ni ubie g∏e go ro ku,
Pan da 4x4. Te raz przy szed∏ czas na ko lej nà wer sj´ z tej ro dzi ny – Pan d´ z no -
wo cze snym sil ni kiem die sla 1.3 Mul ti jet. 
Fiat Pan da, sta no wià cy 49% sprze da ̋y Fiat Au to Po land, by∏ w 2004 ro ku
naj ch´t niej ku po wa nym sa mo cho dem na ryn ku pol skim. Od wy lan so wa nie
te go mo de lu, tzn. od wrze Ênia 2003 ro ku do koƒ ca 2004 ro ku, Pan d´ wy -
bra ∏o 44.815 pol skich klien tów. 
Pan da jest po pu lar na nie tyl ko w kra ju, ale tak ̋e za gra ni cà. Od ma ja 2003
ro ku (od uru cho mie nia se ryj nej pro duk cji) do koƒ ca ro ku 2004 w ty skim
za k∏a dzie Fiat Au to Po land wy pro du ko wa no 322.654 sa mo cho dów
Pan da, z te go 276.753 prze zna czo no na eks port (85,7%) do 49
kra jów na Êwie cie. 
W ubie g∏ym ro ku roz sze rzo no ofer t´ mo de lu o wer sj´ z na -
p´ dem 4x4, na któ rà wp∏y n´ ∏o ju˝ 9000 za mó wieƒ z Eu ro -
py. Od lu te go br. ga ma ofe ro wa nych wer sji Fia ta Pan da
w Pol sce zo sta ∏a wzbo ga co na o mo del z no wo cze snym sil -
ni kiem 1,3 Mul ti jet, pro du ko wa nym przez Fiat -GM Po wer -
tra in w Biel sku -Bia ∏ej. Jest to nie tyl ko pierw szy po pu lar ny
sa mo chód z seg men tu A z naj mniej szym i naj no wo cze -
Êniej szym wy so ko pr´˝ nym sil ni kiem z bez po Êred nim wtry -
skiem „Com mon Ra il” dru giej ge ne ra cji, ale rów nie˝ naj taƒ szy
die sel na ryn ku.

Jed nost ka 1.3 16v Mul ti jet po sia da 4
cy lin dry przy po jem no Êci 1248 cm3,
Êred ni cy we wn´trz nej rów nej za le d -
wie 69,6 mm i „d∏u gim” sko -
ku 82 mm. Na cy lin der przy pa da jà
czte ry za wo ry uru cha mia ne bez po -
Êred nio przez dwa wa∏ ki w g∏o wi cy.
Moc mak sy mal na wy no si 51 kW
przy 4000 obr./min (70 KM) a mo -
ment ob ro to wy 145 Nm (14,8 kgm)
przy za le d wie 1500 obr./min. 
Sil nik 1.3 16v Mul ti jet to praw dzi wy
maj stersz tyk tech no lo gii w mi nia tu rze:
wraz ze wszyst ki mi swo imi ele men ta mi
wa ̋y tyl ko 130 kg; ma ma ∏e ga ba ry ty,

d∏u goÊç 50 cen ty me -
trów i wy so -
koÊç 65 cm; roz k∏ad

kom po nen tów zo -
sta∏ tak opra co wa -
ny, aby zaj mo wa∏

jak naj mniej miej sca.
Przy tym sil nik ten
gwa ran tu je te sa me
osià gi co wi´k sze jed -
nost ki, po nie wa˝ nie
zo sta∏ „zre du ko wa ny”,

lecz „zmi nia tu ry zo wa ny”. 
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Sil nik 1.3 Mul ti jet jest naj mniej szà jed -
nost kà wy so ko pr´˝ nà czte ro cy lin dro wà
„Com mon Ra il” obec nà na ryn ku. Ja -
ko je dy ny po tra fi po mie Êciç w cy lin drze
o Êred ni cy po ni ̋ej 70 mi li me trów a˝
szeÊç kom po nen tów o „nor mal nych”
wy mia rach, czy li czte ry za wo ry, wtry ski -
wacz i Êwie c´ ˝a ro wà.
Do pe∏ nie niem wi ze run ku le ade ra jest
naj wi´k sza moc. Po mi mo bar dzo ma -
∏ej po jem no Êci sko ko wej 1248 cm3,
ma ∏y Mul ti jet wy cho dzi zwy ci´ sko

z po rów na nia ze wszyst ki mi „ma ∏y mi
Die sla mi” po sia da jà cy mi tur bi n´
o sta ∏ej geo me trii. Wy star czy po wie -
dzieç, ˝e w sto sun ku do sil ni ków ben -
zy no wych od 800 do 1500 cm3, ma
naj lep sze osià gi, je Êli cho dzi o: moc
– 41 kW/l i mo ment – 116 Nm/l. 
Ten za awan so wa ny tech no lo gicz nie
sil nik jest tak ̋e prak tycz nie „wiecz ny”.
Jed nost k´ t´ za pro jek to wa no bo wiem
nie na stan dar do we 150.000, ale a˝
na 250.000 km. Po mi mo d∏u giej ˝y -

wot no Êci sil nik nie wy ma ga na wet
stan dar do wej wy mia ny ele men tów
roz rzà du po 80.000 km. A od st´ py
cza so we po mi´ dzy ko lej ny mi wy mia -
na mi ole ju wy d∏u ̋a jà si´ z 20.000
do 30.000 km. W gr´ wcho dzi oczy wi -
Êcie przy ja zny dla Êro do wi ska olej o ni -
skiej lep ko Êci („fu el eco no my”). 
Sil nik 1.3 16v Mul ti jet ju˝ dzi siaj spe∏ -
nia li mi ty emi sji nor my Eu ro 4, któ ra
wej dzie w ˝y cie w 2006 ro ku. Jest to
rów nie˝ je den z nie wie lu sil ni ków
na Êwie cie, któ re uzy ska ∏y ten wy nik
bez sto so wa nia skom pli ko wa ne go
urzà dze nia do oczysz cza nia spa lin, ja -
kim jest wy chwy ty wacz czà stek sta ∏ych. 
Po za tym, Fiat Pan da wy po sa ̋o ny
w sil nik 1.3 16v Mul ti jet ofe ru je re we -
la cyj ne osià gi: pr´d koÊç mak sy mal na
wy no si 160 km/h, aby na to miast przy -
spie szyç od 0 do 100 km/h po trze ba
tyl ko 13 se kund. Sa mo zu ̋y cie pa li wa
jest jed no z naj lep szych w tym seg -
men cie: 5,4 l/100 km w cy klu miej -
skim, 3,7 l/100 km po za mia stem
i 4,3 l/100 km w cy klu mie sza nym. 
Dla klien ta, tech no lo gia ofe ro wa na
w ma ∏ym sil ni ku 1.3 16v Mul ti jet prze -
k∏a da si´ na re duk cj´ zu ̋y cia pa li wa
oraz ob ni˝e nie emi sji przy jed no cze -
snym wzro Êcie mo cy i mo men tu ob ro -
to we go. Ale nie zwy kle istot na jest tak -
˝e re duk cja po zio mu ha ∏a su; wi´k szy
kom fort (mniej sza ma sa ozna cza
mniej wi bra cji); przy jem noÊç jaz dy uzy -
ska na dzi´ ki ide al ne mu na ra sta niu
mo men tu (co gwa ran tu je stop nio wa -
ne i w pe∏ ni kon tro lo wa ne spa la nie);
na tych mia sto wa re ak cja jed nost ki,
któ ra przy po mi na sil ni ki ben zy no we
pod wzgl´ dem ob ro tów; oraz kwe stia
eko lo gii: sil nik ten zu ̋y wa bo wiem nie -
wie le pa li wa, re du ku jàc do mi ni mum
emi sj´ czà stek sta ∏ych.
Jed nost ka 1.3 16v Mul ti jet sta no wi ol -
brzy mi prze skok tech no lo gicz ny, dzi´ ki
któ re mu Fiat b´ dzie móg∏ wy ko rzy staç
za in te re so wa nie sil ni ka mi wy so ko pr´˝ -
ny mi, g∏ów nie naj mniej szy mi.

Sil nik 1.3 16v Mul ti jet ju˝ dzi siaj spe∏ nia li mi ty emi sji nor my Eu ro 4,
któ ra wej dzie w ˝y cie w 2006 ro ku.
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Wy bra li Êmy te re ny gór skie i dro gi o oÊnie ̋o nej na wierzch ni, stro me
i trud ne – tak, by naj pe∏ niej wy ko rzy staç po ten cja∏ drze mià cy w na p´ dzie
na czte ry ko ∏a. Wraz z na mi w przy go dzie z Pan dà 4x4 udzia∏ wzi´ li Ewa Ska -
lik i S∏a wo mir Gro chow ski, pra cow ni cy Za k∏a du Ka ro se rii w Ty chach.
Czer wo nà i nie bie skà Pan dà wy ru szy li Êmy z Ty chów, kie ru jàc si´ bocz ny mi
dro ga mi w stro n´ Be ski dów. Ce lo wo omi n´ li Êmy dro g´ eks pre so wà Ka to wi -
ce – Biel sko, by wy pró bo waç au ta na kr´ tych wiej skich dro gach, jesz cze za -
nim wje dzie my w gó ry.
Po go da nam sprzy ja ∏a – z jed nej stro ny wsz´ dzie wo kó∏ bia ∏a, Ênie˝ na po kry -
wa, z dru giej nie bo nie mal bez chmur ne, z pi´k nym to wa rzy szà cym nam przez
ca ∏y czas s∏oƒ cem.
Ju˝ na tym od cin ku na szej tra sy pod da li Êmy au ta pierw szym pró bom
– przy wjeê dzie dwo ma ko ∏a mi do ro wu, prze jeê dzie po ob lo dzo nych ka mie -
niach, czy w za le ga jà cych wo kó∏ dro gi za spach. Z wszyst kich tych opre sji
Pan da 4x4 wy cho dzi ∏a zwy ci´ sko.
„Oczy wi Êcie, od ra zu da ∏o si´ za uwa ̋yç, ˝e sa mo chód ten jest sztyw niej szy
w po rów na niu z wer sjà z na p´ dem na dwa ko ∏a – pod kre Êla S∏a wo mir Gro -
chow ski. – A za wie sze nie sa mo cho du mu si spe∏ niaç (i spe∏ nia!) dwa pod sta -
wo we wy ma ga nia: za pew niç kom fort pa sa ̋e rom, ∏a twoÊç w pro wa dze niu,
przy czep noÊç do dro gi oraz bez pie czeƒ stwo, a jed no cze Ênie za gwa ran to waç
mo˝ li woÊç do sto so wa nia do do wol nej tra sy”.
Kie dy wje cha li Êmy do Mi´ dzy bro dzia Bial skie go i w od da li na szym oczom
uka za∏ si´ brzeg Je zio ra ˚y wiec kie go, od ra zu sta ∏o si´ ja sne, ˝e za mo ment
cze ka jà nas pró by o wie le trud niej sze. Po sta no wi li Êmy bo wiem skr´ ciç w kie -

Strome, mocno oÊnie˝one i trudne
do pokonania drogi – jak poradzi sobie
z nimi Fiat Panda 4x4? Chcàc odpowiedzieç
na to pytanie, postanowiliÊmy
przeprowadziç test drogowy tego modelu
w zimowych warunkach.

Panda dobra
na ka˝dà drog´
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run ku prze ∏´ czy Prze gi bek (663 m
n.p.m.), prze je˝ d˝a jàc w gó r´ bar dzo
stro my mi pod jaz da mi i za wi ∏y mi ser -
pen ty na mi – oÊnie ̋o ny mi, a w nie któ -
rych miej scach tak ̋e moc no ob lo dzo -
ny mi. Za raz na po czàt ku tra sy mi gnà∏
nam za okna mi znak ostrze gaw czy, ˝e
bez ∏aƒ cu chów na ko ∏ach le piej wy -
braç in nà tra s´. Nie co nas to zmar twi -
∏o, po nie wa˝ ∏aƒ cu chów ta ko wych na -
sze Pan dy nie mia ∏y – ale mi mo to,
po sta no wi li Êmy spró bo waç.
Naj pierw spo koj nie, z oba wy przed po -
Êli zgiem oba au ta po wo li wspi na ∏y si´
gór skà dro gà. Stop nio we do da wa nie
ga zu nie spo wo do wa ∏o naj mniej szych
kom pli ka cji, Pan dy na dal po zwa la ∏y
si´ pro wa dziç pew nie i bez piecz nie.
To te˝ wkrót ce sa mo cho dy p´ dzi ∏y ju˝
pod gó r´ z szyb ko Êcià, na ja kà za ca -
∏à pew no Êcià nie by ∏y by w sta nie so bie
po zwo liç au ta o na p´ dzie tra dy cyj nym.
Na szczy cie cze ka ∏a nas chwi la prze -
rwy, go rà ca ka wa i po zo wa nie
do zdj´ç. Przed wy ru sze niem w dal szà
dro g´ od po wie dzie li Êmy na kil ka py taƒ
tu ry stów, za cie ka wio nych cac ka mi,
któ re tak bez pro ble mo wo po ko na ∏y
stro me i oÊnie ̋o ne pod jaz dy.
Sa mo cho dy spi sy wa ∏y si´ tak do brze,
˝e po sta no wi li Êmy pod daç je jesz cze
jed ne mu te sto wi i pod jàç pró b´ wje -
cha nia na gó r´ ˚ar (761 m n.p.m.).
„Pod czas jaz dy nie za uwa ̋y ∏am ˝ad -
nych pro ble mów – mó wi Ewa Ska lik.
– Sa mo chód nie „ucie ka∏” do ty ∏u, ani
na bo ki, Êwiet nie ha mo wa∏, nie Êli zga∏
si´ prak tycz nie w ogó le. Przez ca ∏y
czas mia ∏am sil ne po czu cie je go bez -
pie czeƒ stwa i sta bil no Êci au ta. I to
bez wzgl´ du na to, czy je cha ∏am
w dó∏, czy w gó r´, po Êli skiej, czy
po su chej na wierzch ni”.
Pan da 4x4 wy ka zu je si´ wspa nia ∏y mi
osià ga mi w do wol nych wa run kach
dro go wych, ale tak na praw d´ naj le piej
chy ba wi daç po ten cja∏ te go au ta
na ta kich w∏a Ênie na wierzch niach,
na ja kich mie li Êmy oka zj´ go te sto waç
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za uwa ̋y ∏em u sie bie wa ha nia, nie -
pew no Êci, ca ∏y czas czu ∏em si´ bar dzo
bez piecz nie. Spo koj nie mo˝ na so bie
by ∏o po zwo liç na znacz nie szyb szà jaz -
dy, ni˝ w tych sa mych wa run kach sa -
mo cho dem z na p´ dem na dwa ko ∏a”.
Nie ma naj mniej szych wàt pli wo Êci, ˝e
Pan da 4x4 mo ̋e spo koj nie zy skaç
mia no praw dzi we go sa mo cho du ty pu
„all -ro ad”. Co jed nak istot ne – rów nie˝
w wa run kach miej skich spra wu je si´
dzi´ ki te mu do sko na le – ofe ru je bo -
wiem wy so kie bez pie czeƒ stwo rów nie˝
na za kr´ tach oraz na nie bez piecz nie
Êli skich na wierzch niach.
Funk cja obie gu po wie trza, uk∏ad kli -
ma ty za cji, od bior nik ra dio wy zin te gro -
wa ny z de skà roz dziel czà, wy god ne

W tyskim zak∏adzie zajmuje si´
kontrolà jakoÊci i nale˝y do niego
Audyt Procesu Monta˝u. WczeÊniej
mia∏ ju˝ okazj´ jeêdziç Pandà 4x4,
ale w zdecydowanie mniej
wymagajàcych warunkach. Ma ˝on´
i dziesi´cioletniego syna, Piotra.
Lubi sport, jest zapalonym kibicem
hokejowym i pi∏karskim (jego
ulubione dru˝yny, to odpowiednio
GKS Tychy i Wis∏a Kraków). Jak
sam mówi, ch´tnie poszala∏by
Pandà 4x4 na tafli boiska
hokejowego. „Gdyby mia∏a
odpowiednie opony, jestem pewien,
˝e dobrze trzyma∏aby si´
nawierzchni” – podkreÊla. Lubi
fotografowaç. Jego znajomi mówià,
˝e specjalizuje si´ w plenerach
zimowych i zachodach s∏oƒca.

S∏awomir Grochowski

– a wi´c o ma ∏ej przy czep no Êci,
na nie rów no Êciach i wer te pach, do te -
go przy sil nym na chy le niu te re nu.
„Sa mo chód re we la cyj nie trzy ma si´
dro gi w ka˝ dych wa run kach – opo wia -
da o swo ich wra ̋e niach S∏a wo mir
Gro chow ski – czy to na Ênie gu, czy
na lo dzie, nie od czu wa si´ ̋ ad nej nad -
ste row no Êci, ani pod ste row no Êci. To
z pew no Êcià wy nik du ̋ej sku tecz no Êci
uk∏a du ha mul co we go, ale tak ̋e i kie -
row ni cze go – a wi´c ogrom na ro la
ABS i Du al Dri ve. Na tra sie nie jed no -
krot nie mie li Êmy do czy nie nia z na g∏y -
mi zmia na mi na wierzch ni – tu˝ obok
sie bie na po dob nych dro gach wy st´ -
pu jà prze cie˝ go ∏y as falt, Ênieg i lód.
Mi mo to – nie za uwa ̋y ∏em ˝ad nych

zmian pro ble mów z przy czep no Êcià”.
Kie dy mi n´ li Êmy oÊnie ̋o ny stok nar -
ciar ski i po kil ku na stu za kr´ tach wje -
cha li Êmy na sam szczyt gó ry ̊ ar, trud -
no by ∏o uwie rzyç, ˝e tak ∏a two nam
po sz∏o. Kil ku nar cia rzy po de sz∏o z za -
cie ka wie niem, by przyj rzeç si´ na -
szym au tom, spy taç o wra ̋e nia i...
ce n´ Pan dy 4x4.
Jesz cze tyl ko kil ka pa miàt ko wych fo -
tek i ru szy li Êmy z po wro tem na dó∏,
w stro n´ Biel ska -Bia ∏ej, gdzie za pla no -
wa li Êmy od po czy nek po po dró ̋y
„Uk∏ad 4x4 nie mal bez wie dzy kie row -
cy wy pro wa dza sa mo chód z wszyst -
kich trud nych sy tu acji – pod kre Êla∏
S∏a wo mir Gro chow ski ju˝ po za koƒ -
cze niu te stu. – Ani przez mo ment nie
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Pracuje na liniach podmonta˝u
Pandy i Seicento. Za kierownicà
Pandy 4x4 zasiad∏a po raz pierwszy,
na co dzieƒ jeêdzi wersjà
z nap´dem standardowym.
„Polecam ten samochód wszystkim
ludziom mieszkajàcym w górach,
gdzie ci´˝ko jest dojechaç
samochodem“ – mówi. Pani Ewa
ma trzy córki – Mart´, Kamil´
i Ewelin´ w wieku od 12 do 20 lat.
Âmieje si´, ˝e jej hobby jest szybka
jazda samochodem – dlatego
do roli naszego „testera” nadawa∏a
si´ doskonale. Lubi tak˝e jazd´
na rowerze i dobrà, ale spokojnà
muzyk´. Po teÊcie Pandy 4x4
stwierdzi∏a, i̋  ch´tnie wypróbowa∏aby
go w warunkach ekstremalnych -
na pustyni lub Antarktydzie.

Ewa Skalik

sie dze nia, prze strzeƒ we wnàtrz sa mo -
cho du, tro ch´ wy˝ sza po zy cja
przy pro wa dze niu – wszyst ko to po -
zwa la na pe∏ ne do ce nie nie za let Pan -
dy 4x4 tak w mie Êcie, jak i po za
nim. I to bez wzgl´ du na to, czy znaj -
dzie my si´ na za kr´ cie, na miej skim
bru ku mo krym lub oÊnie ̋o nym, czy
te˝ wy so ko w gó rach pod czas jaz dy
po te re nie sil nie na chy lo nym. 
Prze pro wa dzo ny test dri ve na su nà∏
nam je den za sad ni czy wnio sek – oto
sa mo chód po sia da jà cy po dwój nà du -
sz´, z któ rej ema nu je Êwie ̋oÊç, sym -
pa tycz noÊç, so lid noÊç i wy trzy ma ∏oÊç.
A obok te go spo ro wy ra fi no wa nia
i ele gan cji, z po wo du któ rych Fiat Pan -
da wcià˝ jest na to pie.
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Jej wy ro by sà do brze zna ne pol skim klien tom, to reb ki z chrup ka mi mo˝ na
ku piç w ka˝ dym chy ba za kàt ku kra ju. To te˝ nie ba ga tel nà ro l´ w dzia ∏al no Êci
Fri to Lay Po land od gry wa trans port – wy ro by trze ba prze cie˝ sys te ma tycz nie
do star czaç do ty si´ cy skle pów. To war to zaÊ de li kat ny, ∏a twy do po gnie ce nia.
Sa mo cho dy do je go roz wo ̋e nia mu szà byç od po wied nio przy sto so wa ne, wy -
po sa ̋o ne w spe cja li stycz nà za bu do w´.
Wszyst kie te wa run ki spe∏ nia Ive co Daily. 16 grud nia 2004 ro ku w AS
Mo tors, w Nada rzy nie, sie dzi bie au to ry zo wa ne go de ale ra Ive co, od by ∏o
si´ uro czy ste prze ka za nie ko lej nej tran szy sa mo cho dów Ive co Da ily dla
fir my Fri to Lay Po land.
Znaj du jà ce si´ w niej po jaz dy re pre zen to wa ∏y w sa lo nie dwa sa mo cho dy Ive -
co Da ily z mar ko wy mi zna ka mi Lay’s, sto jà ce w „to wa rzy stwie” wiel kich plu -
szo wych ge par dów Che ste rów – po pu lar nych wÊród dzie ci ma sko tek Fri to Lay
Po land. Ko lej ne au ta cze ka ∏y na od biór na wiel kim pla cu nada rzyƒ skie go de -
ale ra Ive co. W∏a Ênie w warsz ta tach AS Mo tors Da ily otrzy ma ∏y spe cjal ne za -
bu do wy kon te ne ro we, wy ko na ne z kom po nen tów fir my Alu van. W Nada rzy -
nie te˝ od by wa si´ ser wis po jaz dów z flo ty Fri to Lay Po land.
Tran sza prze ka zy wa nych fir mie po jaz dów wy no si ∏a 83 sztu ki, pod czas spo tka -
nia w Nada rzy nie wr´ czo no klu czy ki do 43 po jaz dów: dwóch mo de li 35C12
z sil ni ka mi o mo cy 116 KM, trzy dzie stu dzie wi´ ciu 35C13 z sil ni ka mi 125-
kon ny mi i dwóch 35C14 na p´ dza nych sil ni ka mi o mo cy 136 KM. Po zo sta -
∏e au ta Ive co prze ka za ∏o od bior cy do koƒ ca 2004 ro ku.

83 pojazdy Iveco Daily wzbogaci∏y
samochodowà flot´ firmy Frito Lay Poland,
najwi´kszego w Polsce producenta chipsów,
chrupek i innych s∏onych przekàsek.

Ive co Da ily
wo ̋ à chip sy

i chrup ki
U góry: Ge pard o imie niu Che ster 
to wa rzy szà cy Da ily to fir mo wa 
ma skot ka Fri to Lay.
Po prawej: Da ily z mar ko wy mi zna ka mi
Lay’s cze ka jà w Nada rzy nie na od biór.

Poni˝ej: Na ta le Ri ga no wr´ cza Joe 
Col lin so wi sym bo licz ny klu czyk do Da ily.
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Pod czas uro czy sto Êci sym bo licz ne go
wr´ cze nia klu czy ków do sa mo cho -
dów Ive co Po land re pre zen to wa∏ dy -
rek tor ge ne ral ny An to nio Or lan do. Ze
stro ny Ive co SpA przy by li na nià Na -
ta le Ri ga no, od po wie dzial ny za ryn ki
Eu ro py Cen tral nej i Wschod niej oraz
Ro sj´, a tak ̋e Ro ber to Tan to, dy rek -

tor ds. Klien tów Klu czo wych. Fri to
Lay re pre zen to wa li: Joe Col lins, wi -
ce pre zy dent Pep si Co In ter na tio nal
na Eu ro p´, Shaun Mul len, dy rek tor
Za ku pów Ka pi ta ∏o wych i Flo ty Pep si -
Co In ter na tio nal na Eu ro p´, oraz Ja -
ro s∏aw Szew czyk, dy rek tor ope ra cyj -
ny Fri to Lay na Eu ro p´ Wschod nià.
Fri to Lay to dla Ive co bar dzo wa˝ ny
klient i part ner – pod kre Êla li An to nio
Or lan do i Na ta le Ri ga no, któ ry
przez wie le lat by∏ dy rek to rem ge ne -
ral nym Ive co Po land, a wi´c do brze
zna nasz ry nek. Wspó∏ pra ca z Fri to
Lay Po land roz po cz´ ∏a si´ we wcze -
snych la tach dzie wi´ç dzie sià tych,
a dziÊ flo ta ci´ ̋a ró wek tej fir my sk∏a -
da si´ g∏ów nie z sa mo cho dów Ive co.
Do 2000 ro ku sprze da no jej 208 po -
jaz dów, obec nie licz ba eks plo ato wa -
nych aut prze kra cza 250.
„Cie szy nas, ˝e ry nek od bior ców
tak do brze si´ roz wi ja – mó wi∏ An -

An to nio Or lan do 
– dy rek tor ge ne ral ny
Ive co Po land
Dla Iveco floty samochodowe sà niezwykle
wa˝ne. Staramy si´ przedstawiaç klientom
ofert´ zgodnà z ich potrzebami i dostosowywaç
jà do specyfiki ka˝dego z odbiorców.
Wspó∏pracujemy te˝ z nimi przez ca∏y okres
eksploatacji pojazdów. Iveco w Polsce ma
ju˝ 25 punktów sprzeda˝y i 35 autoryzowanych
serwisów, co pozwala sprawnie obs∏ugiwaç
nasze samochody na terenie ca∏ego kraju.

to nio Or lan do. – Uwa ̋a my, ˝e
w tym suk ce sie ma my te˝ swój
udzia∏, do star cza jàc po jaz dy do -
k∏ad nie od po wia da jà ce po trze bom
na sze go part ne ra. Po jaz dy prze ka -
zy wa ne Fri to Lay Po land przez Ive co
zo sta ∏y ob j´ te 5-let nim, pe∏ nym
kon trak tem ser wi so wo -na praw -
czym, któ ry gwa ran tu je mo bil noÊç,
utrzy ma nie sa mo cho dów w do sko -
na ∏ym sta nie tech nicz nym oraz u∏a -
twia pla no wa nie kosz tów”.
Jak zgod nie stwier dza li Joe Col lins
i Ro ber to Tan to, pol skie do Êwiad cze -
nia ze wspó∏ pra cy mi´ dzy obie ma fir -
ma mi po win ny byç wy ko rzy sta ne
na in nych ryn kach. „Trwa jà roz mo wy
z Pep si Co In ter na tio nal i mam na -
dzie je, ˝e ju˝ wkrót ce b´ d´ uczest ni -
czy∏ w po dob nych uro czy sto Êciach
prze ka zy wa nia sa mo cho dów Ive co
w in nych kra jach eu ro pej skich” – po -
wie dzia∏ Ro ber to Tan to.
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Wy so koÊç by ∏a ju˝ ol brzy mia. „Fo ki” trzy ma ∏y zna ko mi cie, choç stro mi zna
sto ku ro s∏a z ka˝ dym kro kiem. Za ple ca mi zo sta ∏y lo do wo -Ênie˝ ne prze strze -
nie bie li, któ re sku ∏y szczel nym pan ce rzem oba bliê nia cze wierz cho∏ ki El bru -
sa. Po mi mo czy ste go, s∏o necz ne go nie ba, wiatr mro zi∏ twa rze lo do wa ty mi po -
dmu cha mi, któ re wy sy sa ∏y ener gi´ i zmu sza ∏y do zwi´k szo ne go wy si∏ ku. Kie -
dy wà ska, lo do wa Êcie˝ ka zbli ̋y ∏a si´ do skal ne go ra mie nia, wia do mo by ∏o,
˝e do szczy tu nie mo ̋e byç da le ko. Tym cza sem wy so ko na tle nie ba,
przy ska ∏ach, po ka za ∏a si´ gru pa scho dzà cych osób. Po ru chach mo˝ na by -
∏o wnio sko waç, ˝e za le ̋y im na cza sie.
„Je stem prze wod ni kiem gór skim. Za wra cam z mo jà gru pà – ode zwa ∏a si´
jed na z po sta ci, gdy Êmy si´ z ni mi zrów na li. – Przed chwi là dzwo ni li z in for -
ma cjà, ̋ e idzie sztor mo wy wiatr, mg∏a i opa dy Ênie gu. Wszy scy scho dzà w dó∏
i wam tak ra dz´. Ma cie cho cia˝ GPS?” Prze czà co po kr´ ci li Êmy g∏o wa mi. „Le -
piej za wra caj cie! Do szczy tu do brym tem pem jest jesz cze 40 mi nut. My le -
ci my w dó∏. Po wo dze nia!”

Rocznie ginie na Elbrusie ok. 30 osób, 
co wynika nie tyle z trudnoÊci technicznych
wspinaczki, ile z powodu k∏opotów
z orientacjà oraz niskich temperatur
w Êrodku lata. Mimo to nie brakuje
ch´tnych, których przyciàgajà tutejsze
surowe warunki. Pawe∏ Mszyca, syn
pracownika Fiat Auto Poland i autor zdj´ç
do artyku∏u, wraz z grupà przewodników
uczestniczy∏ ubieg∏ego lata w wyprawie
na ten najwy˝szy szczyt, po∏o˝ony
w masywie Kaukazu. 
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Spoj rze li Êmy tyl ko na sie bie spod ci´˝ -
kich kap tu rów i ob lo dzo nych ko mi nia -
rek ma jàc w pa mi´ ci pra wie 3000 km
tasz cze nia nart i tru dy przy go to -
waƒ. 40 mi nut póê niej do szli Êmy
do g∏ów ne go wierz cho∏ ka El bru sa
(5642 m). Fraj da to nie by wa ∏a wdra -
paç si´ na nar tach na naj wy˝ szy szczyt
Eu ro py (za czy na jà prze wa ̋aç opi nie,
˝e El brus jest jed nak w Eu ro pie) i mieç
pew noÊç, ˝e na tym kon ty nen cie nie
ma ju˝ wy ̋ej le ̋à ce go Ênie gu.
Sztorm na praw d´ prze szed∏. Do pad∏
nas do pie ro w dro dze po wrot nej, przy
Ska∏ach Pastuchowa (4800 m), dla te -
go do obo zu wró ci li Êmy ju˝ po omac -
ku. Ca ∏y na st´p ny dzieƒ i dwie no ce
wia ∏o i sy pa ∏o pra wie bez prze rwy za -
my ka jàc nas w na mio tach na wy so ko -
Êci 4200 m. Do pie ro w nie dzie l´
przed po ∏u dniem po ka za ∏o si´ s∏oƒ ce. 
Wy so ko gór ski po byt na le ̋y pla no waç
z du ̋à ostro˝ no Êcià zwra ca jàc uwa g´,
by du ̋e wy so ko Êci zdo by waç stop nio -
wo, przy zwy cza ja jàc or ga nizm do ni˝ -
sze go ci Ênie nia i bra ku tle nu. Po wcze -
Êniej szym uzgod nie niu, ist nie je mo˝ li -
woÊç wy je cha nia jed nym z wie lu ra tra -
ków a˝ do Ska∏ Pa stu cho wa, czy li pra -
wie na wy so koÊç al pej skie go Mont
Blanc (4807 m). Zjazd nie jest trud ny
tech nicz nie, ale ze wzgl´ du na wy so -
koÊç i fan ta stycz nà pa no ra m´ – jest
nie za po mnia ny. Ci, któ rzy by li w oÊrod -

Powy˝ej: biwak w dolinie,
Dolina Irik oraz graniczny
∏aƒcuch gór Rosji i Gruzji.
Poni˝ej: dwa wierzcho∏ki
Elbrusa.

ku w okre sie zi mo wym, wspo mi na jà
ni czym nie skr´ po wa nà wol noÊç wy -
bo ru tra sy zjaz do wej o ró˝ nym stop niu
trud no Êci. Zjazd do do li ny w Azau jest
mo˝ li wy do po ∏o wy kwiet nia lub po -
czàt ku ma ja. Od sta cji Mir, po ∏o ̋o nej
na wy so ko Êci ok. 3450 m, jeê dziç
na nar tach mo˝ na ca ∏y rok. Dla tych,
któ rzy po sia da jà odro bi n´ fan ta zji i ce -
nià so bie nar ciar stwo do ostat nie go
me tra Ênie gu, ist nie je mo˝ li woÊç zje -
cha nia do wy so ko Êci ok. 3200 m
w po bli ̋e po Êred niej sta cji ko lei li no -
wej. Licz ne i d∏u gie po kr´ co ne j´ zo ry
lo dow ca za ch´ ca jà do jaz dy te re no wej
tak d∏u go, a˝ za mie nià si´ w lo dow co -
we po to ki, drà ̋à ce so bie dro g´ wÊród
wul ka nicz nych ska∏ i syp kich ̋ u˝ li, z ja -
kich zbu do wa ny jest ma syw El bru sa. 
Ca ∏y gór ny ob szar wcho dzi w sk∏ad El -
bru skie go Par ku Na ro do we go. Ob ser -
wu jàc or ga ni za cj´ pra cy na je go te re -
nie mo˝ na wnio sko waç, ˝e po wsta∏
chy ba tyl ko dla uspra wie dli wie nia
op∏a ty par ko wej „za wej Êcie na El brus”
w wy so ko Êci 20 USD od oso by (sic!).
Stra˝ ni cy par ko wi wy po sa ̋e ni w sku -
te ry Ênie˝ ne, le gi ty ma cje i sto sow ne
za rzà dze nie dy rek to ra Par ku, ∏a pià ni -
cze go nie Êwia do mych tu ry stów i nar -
cia rzy po nad gór nà sta cjà ko lej ki krze -
se∏ ko wej, choç w przy p∏y wie z∏e go hu -
mo ru za cze pia li te˝ lu dzi na ni ̋ej po ∏o -
˝o nych tra sach nar ciar skich. 



Zdobywanie
Kaukazu
Ten górotwór rozgraniczajàcy
Europ´ i Azj´, rozciàga si´
pomi´dzy Morzem Czarnym
i Kaspijskim. Posiada tylko siedem
szczytów powy˝ej 5 tys. metrów,
a szeÊç z nich ledwo przekracza t´
magicznà wysokoÊç. Wyjàtkiem
jest Elbrus (5642 m), który góruje
ze swoimi dwoma nieczynnymi
sto˝kami wulkanicznymi oblanymi
pot´˝nymi lodowcami.
Na po∏udniowych zboczach góry
istnieje oÊrodek narciarski, który
oferuje zjazdy z wysokoÊci 3800 m
do 2200 m (zima – wiosna)
i do 3400 m (lato – jesieƒ). Stacja
narciarska po∏o˝ona jest w dolinie
rzeki Baksan, gdzie na wysokoÊci
2200 m, znajduje si´ dolny peron
dwucz´Êciowej kolei linowej (tak,
jak na Kasprowy) do stacji Mir
(ok. 3450 m). Stàd kursuje kolej
krzese∏kowa do stacji Garabaszi

(3800 m). Nigdzie
w Europie nie ma
wyciàgów na
takich
wysokoÊciach. Tu˝
obok znajduje si´
schronisko
górskie, które
proponuje noclegi
w… beczkach, tj.
zbiornikach
po paliwie, ju˝
za 300 rubli.
Nad „beczkami”
znajduje si´

jeszcze schronisko le˝àce
na trasie prowadzàcej na Elbrus.
Niestety na tej wysokoÊci brak ju˝
zupe∏nie kolejek i wyciàgów
i do turbazy „Prijut 11” (4200 m)
trzeba dojÊç o w∏asnych si∏ach
(ok. 1-1,5 godz.).

Po za fi nan so wym do wo dem ist nie nia
Par ku, trud no do strzec, ja kieÊ in ne
prze ja wy dzia ∏al no Êci ochro niar skiej.
Oto cze nia za bu do wy ko lej ko wej sà jed -
nym wiel kim Êmiet ni kiem. Tu ry Êci
– nar cia rze, sp´ dza jà cy zi mo we wa ka -
cje w al pej skich sta cjach, któ rych w∏a -
Êci cie le z pie ty zmem dba jà o ka˝ dy de -
tal wy po sa ̋e nia, z nie ja kim zdzi wie -
niem oglà daç b´ dà za rdze wia ∏e sta lo -
we s∏u py sto jà ce na grz´ dach skal nych,
a nie któ re le ̋à ce w nie ∏a dzie tu˝ obok
nar ciar skich tras. Wi dok sta rych, ze -
psu tych sil ni ków, roz rzu co nych kó∏ z´ -
ba tych, krà˝ ków i se tek me trów sta lo -
wych lin, za rdze wia ∏ych szczàt ków pod -
pór, pla sti ko wych, po ∏a ma nych skrzyƒ,
pu szek, Êrub i na kr´ tek, to wa rzy szy let -
nim nar cia rzom na ka˝ dym kro ku. 
Naj wy god niej szà ba zà wy pa do wà dla
re jo nu El bru sa sta no wi naj cz´ Êciej
miej sco woÊç Ter skol po ∏o ̋o na
ok. 2 km po ni ̋ej ko lei li no wej w Azau.
Bez tru du zna leêç mo˝ na tu taj noc leg
w licz nych ho te li kach i pen sjo na tach.
Stan dard mo ̋e byç bar dzo ró˝ ny, ale
wsz´ dzie li czyç mo˝ na na cie p∏à wo d´
i ka bi n´ z prysz ni cem. Na miej scu skle -
py, lo ka le ga stro no micz ne i ko lej krze -
se∏ ko wa na gó r´ Cze giet. Miesz ka jàc
w Ter sko le li czyç si´ trze ba z ka˝ do ra zo -
wym do jaz dem do Azau na ko lej li no -
wà. Mo˝ na zdaç si´ na kur su jà ce au to -
bu sy, ale prak tycz nie tu ry Êci za zwy czaj

wy cho dzà na szo s´, ∏a pià co po pad nie
i ne go cju jà ce ny. Do li nà je˝ d˝à tak ̋e
licz ne nie ozna ko wa ne tak sów ki oso bo -
we i bu sy, któ rych w∏a Êci cie le za ra bia jà
w ten spo sób na ˝y cie. Pod dol nà sta -
cjà ko lei za wsze cze ka kil ka dy ̋ur nych
sa mo cho dów do wy na j´ cia.
Oko ∏o 15 ki lo me trów po ni ̋ej Ter sko la
po ∏o ̋o na jest du ̋a miej sco woÊç tu ry -
stycz na, El brus. Oprócz ty po wej ba zy
noc le go wej (do dat ko wo jest tu taj jesz -
cze kem ping z re stau ra cjà) i ˝y wie nio -
wej, w El bru sie mo˝ -
na wy mie niç wa lu t´
(kan tor w skle pie
spor to wym), ku piç
sprz´t nar ciar ski
i wspi nacz ko wy,
a w se zo nie zi mo -
wym sko rzy staç
z ser wi su nar ciar -
skie go. Naj wy ̋ej po -
∏o ̋o nym obiek tem
jest pen sjo nat z re -
stau ra cjà w Azau
sto jà cy Êcia nà
w Êcia n´ obok dol -
nej sta cji ko lei li no wej. Ze wzgl´ du
na do god ne po ∏o ̋e nie za trzy mu je si´
tu taj ogrom na rze sza nar cia rzy i wy -
praw zdà ̋a jà cych na El brus. Za do wo -
le ni z let nich szu sów na nar tach
a zw∏asz cza ze zdo by cia El bru su i nar -
ciar skie go zjaz du z wierz cho∏ ka, ma jàc
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w za pa sie jesz cze 4 wol ne dni, po sta -
na wia my prze nieÊç si´ do do li ny Irik,
któ rà Fra nek wy pa trzy∏ na na szej sta rej
ma pie Kau ka zu.
Wej Êcie w do li n´ roz po czy na si´
w miej sco wo Êci El brus. Na wet nie
przy pusz cza li Êmy, ˝e bla da, zie lo na
pla ma dru kar skiej far by wraz z prze ry -
wa nà li nià Êcie˝ ki na ma pie, mo ̋e
kryç ta kie bo gac two przy ro dy i kra jo -
bra zu, któ re za chwy ci ∏o nas od pierw -
szych chwil. Gdy by po zo staç tyl ko
w sta cji nar ciar skiej, ob raz tych gór
by∏ by nie pe∏ ny, a na wet ubo gi.
Rze ka Irik sza la ∏a po t´˝ ny mi lo dow co -
wy mi wo da mi w skal nych Êci Êni´ tych
gar d∏ach ka nio nów, nad któ ry mi raz
po raz po chy la ∏y si´ za miesz czo ne
nad urwi ska mi w´ ̋o wa te ko na ry so -
sen, jak by ˝yw cem prze nie sio ne z pie -
niƒ skiej So ko li cy. W miej scach, gdzie
grunt nie wy trzy my wa∏ na po ru wo dy,
utwo rzy ∏y si´ im po nu jà ce ˝wi ro we
osu wi ska, któ re prze cho dzi li Êmy z du -
szà na ra mie niu wi dzàc g∏´ bo ko w do -
le wÊcie k∏e, sza re wo dy spie nio nej rze -
ki. Wy ̋ej – ∏à ki i ha le gór skie z k´ pa mi
so sen, mie nià ce si´ t´ czo wy mi bar -
wa mi kwit nà cych ko bier ców. So sno we
la sy, pach nà ce s∏o necz nà ˝y wi cà, le -
˝a ∏y w nie ∏a dzie po trza ska ne przez ol -
brzy mie la wi ny, któ rych Ênie˝ ne p∏a ty
do trwa ∏y do pe∏ ni la ta. Na ko niec,
w tym gór skim ra ju, zza któ re goÊ za -

kr´ tu wy nu rzy∏ si´ b∏ysz czà cy w s∏oƒ cu
Ênie˝ no – lo do wy El brus, prze ra sta jà cy
swà wy so ko Êcià wszyst kie in ne gó ry.
Wie czór przy wi ta li Êmy bi wa kiem na ∏à -
ce nad kry sta licz nym po to kiem, wÊród
gra ni to wych ska∏ po ro Êni´ tych krza ka -
mi ja ∏ow ca. Dzieƒ skoƒ czy∏ si´ pach -
nà cym so sno wym ogni skiem, któ re
do da wa ∏o roz gwie˝ d˝o ne mu nie bu
sno pów gwiaê dzi stych iskier…

In for ma cje prak tycz ne:
Wi zy obo wià zu jà Po la ków na wjazd
do Ro sji od 1 ma ja 2004 r. Naj szyb -
ciej vo ucher i wi zy mo˝ na za ∏a twiç
przez agen cje tu ry stycz ne, któ re po -
bie ra jà za to od 120 – 220 z∏. Do brze
jest po pro siç o zro bie nie kse ro ko pii
vo uche ra i za bra nie jej ze so bà, bo pa -
tro le mi li cji uwiel bia jà kon tro lo waç tu -
ry stów liczàc na ∏a pów k´.

DO JAZD
Ko le jà naj kró cej z po ∏u dnia Pol ski
przez Lwów, Ki jów i Ro stów nad Do -
nem do Mi ne ral nych Wód. Jaz da tà
tra sà z prze siad ka mi trwa ok. 3-4 dni,
a mi nu sem jest ner wów ka i dan tej skie
sce ny przed ukra iƒ ski mi ka sa mi ko le -
jo wy mi, w któ rych chro nicz nie bra ku je
bi le tów. Koszt do jaz du to ok. 500 z∏
w obie stro ny w wa go nach bez prze -
dzia ∏ów (tzw. plac kar ta). Z bia ∏o ru skie -
go Brze Êcia nad Bu giem co dwa dni

Ostatnie metry wspinaczki. 
Na stronie obok:
zjazd ze szczytu oraz
zmierzch nad dolinà Irik.
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kur su je po ciàg do Mi ne ral nych Wód.
Jaz da bez prze sia dek trwa ok. 62 go -
dzin (7 go dzin po sto ju w Ro sto wie
nad Do nem). Gra ni c´ bia ∏o ru skà le -
piej prze kra czaç sk∏a dem elek trycz -
nym Te re spol – BrzeÊç (20 mi nut jaz -
dy). Na g∏ów nym przej Êciu dro go wym
pa nu je at mos fe ra XVIII – wiecz nej car -
skiej Ro sji, opi sy wa na przez ów cze -
snych po dró˝ ni ków fran cu skich (mnó -
stwo pa pie rów, 6 pie czà tek, do po ko -
na nia 9 za pór wjaz do wych). 
Ist nie je rów nie˝ mo˝ li woÊç do jaz du
po cià giem przez Mo skw´. Jest da lej,
ale wca le nie d∏u ̋ej ni˝ z Brze Êcia.
Do Mo skwy po ciàg je dzie 17 go dzin
(wa go ny sy pial ne z prze dzia ∏a mi 4
oso bo wy mi), a z Mo skwy do Mi ne ral -
nych Wód 31 go dzin (eks pres sy pial ny
z 2 po si∏ ka mi). Ce na ta kie go wa rian tu
i po wro tu po cià giem do Brze Êcia wy -
no si ok. 1000 z∏.
Z Mi ne ral nych Wód do Azau mo˝ na
wy na jàç sa mo chód za ok. 50-80 USD
w jed nà stro n´ (pra wie 200 km).
Sa mo lo tem z Mo skwy do Mi ne ral nych
Wód le ci si´ 2 go dzi ny 10 mi nut a bi -
let w obie stro ny kosz tu je ok. 1200 z∏.
(„Are oflot”). Taƒ szy mi li nia mi mo˝ na
po le cieç za ok. 850 z∏ („Sy be ria Air”).
„Sa ma ju˝ nie wiem, czy le piej m´ czyç
si´ w po cià gu 60 go dzin czy 2 go dzi ny
umie raç ze stra chu w sa mo lo cie. Gdy
sa mo lot wy là do wa∏ szcz´ Êli wie w Mi -

ne ral nych Wo dach, wszy scy ode -
tchn´ li z ulgà…” – wy zna ∏a nam jed na
ze spo tka nych na Kau ka zie pa sa ̋e -
rek. War to i ten aspekt wziàç
pod uwa g´ do ko nu jàc wy bo ru Êrod ka
ko mu ni ka cji.

FOR MAL NO ÂCI 
AD MI NI STRA CYJ NE
Ro sja – od za wsze – ko cha biu ro kra cj´
i s∏u˝ by mun du ro we. Dla te go ka˝ dy
przy je˝ d˝a jà cy ma bez wzgl´d ny na kaz
zg∏o sze nia swo jej obec no Êci (do 72
godz.). Re je stra cj´ w do li nie Bak sa nu
do ko nu je biu ro imi gra cyj ne w Tyr ny auz
i na le ̋y do ko naç tej for mal no Êci
na blan kie cie otrzy ma nym pod czas
wjaz du na gra ni cy. Bez tej pie czàt ki
bar dzo trud no opu Êciç Im pe rium! Tu -
ry Êci wy ru sza jà cy na El brus nie po trze -
bu jà, na szcz´ Êcie, ze zwo le nia woj sko -
we go na prze by wa nie w stre fie nad -
gra nicz nej. Prze pust ki na prze by wa nie
w do li nach cià gnà cych si´ do gra ni cy
z Gru zjà wy ro biç na le ̋y w Na lczi ku.
Wa lu tà jest ru bel ro syj ski. 1 z∏ = 6,5
ru bla. Kurs do la ra wy no si 1 USD = 28
-30 ru bli. Po za wy jàt ka mi, wa lu t´
ame ry kaƒ skà mo˝ na p∏a ciç bez k∏o po -
tu. Ce ny za te sa me to wa ry mo gà
znacz nie si´ ró˝ niç i po za skle pa mi
paƒ stwo wy mi war to si´ tar go waç.
Bar dzo do bry do du ̋ych za ku pów jest
eg zo tycz ny ba zar w Tyr ny auz.
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U˝y wa nie ró˝ ne go ro dza ju obiek-
ty wów sta ∏o si´ dzi siaj istot nà ce -
chà od ró˝ nia jà cà pra ce fo to gra fi -
ków. Wy star czy przej rzeç zna ne i po -
pu lar ne ma ga zy ny i za war te w nich
re por ta ̋e fo to gra ficz ne z ró˝ nych
stron Êwia ta, by za uwa ̋yç, jak sil -
nych te le obiek ty wów i obiek ty wów
sze ro ko kàt nych u˝y wa si´ do wy ko -
na nia zdj´ç. 
Kszta∏ to wa nie per spek ty wy, sztucz ne
przy bli ̋a nie lub od da la nie pla nów
za wsze by ∏o ce chà cha rak te ry stycz -
nà fo to gra fii. Na na szych ∏a mach
chcie li Êmy tro ch´ uwa gi po Êwi´ ciç
przede wszyst kim d∏u giej ogni sko -
wej. Zw∏asz cza te le obiek ty wom
o sta ∏ej ogni sko wej, kwe sti´ zbli ̋eƒ
po zo sta wi my zaÊ na in nà oka zj´. 
Sto so wa nie te le obiek ty wów jest
bar dzie cie ka we z co naj mniej kil ku
po wo dów. Po pierw sze jest to na -
rz´ dzie s∏u ̋à ce do po wi´k sza nia
ob ser wo wa ne go ob ra zu, do przy bli -
˝a nia go oczom wi dza. Je Êli zwy -
czaj ny obiek tyw ma ogni sko -
wà 50 mm, to za sto so wa nie te le -
obiek ty wu o ogni sko wej 400 mm
po zwa la na oÊmio krot ne przy bli ̋e -
nie ob ra zu, rów ne te mu, ja kie mo˝ -
na uzy skaç w do brej lor net ce.
Per spek ty wa fo to gra ficz na za le ̋y
od punk tu wi dze nia. Je Êli go zmie ni -
my, zmie ni si´ tak ̋e per spek ty wa.
Ale uwa ga: je Êli nie zmie ni my punk -
tu wi dze nia, a zmie ni my sa mà ogni -

sko wà obiek ty wu, per spek ty wa
w za sa dzie si´ nie zmie ni. 
Za ∏ó˝ my, ˝e fo to gra fu je my sce n´
w nor mal nej opty ce. Po tem z ram
ob ser wo wa ne go ob ra zu „wy kra wa -
my” uj´ cie, któ re mo gli by Êmy uzy -
skaç za po mo cà te le obiek ty wu,
a na st´p nie je po wi´k sza my. Uzy -
ska my do k∏ad nie ta ki sam efekt jak
przy po mo cy te le obiek ty wu. Po za
tym, g∏´ bo koÊç pla nu oraz wra ̋e nie
przy bli ̋e nia t∏a w sto sun ku
do pierw sze go pla nu, b´ dà iden tycz -
ne do te go, ja kie uzy ska li by Êmy u˝y -
wa jàc te le obiek ty wu. Gdy przyj rzy my
si´ do k∏ad nie fo to gra fiom, któ re
cz´ sto do ∏à cza ne sà do ulo tek re -
kla mo wych pro du cen tów sprz´ tu
optycz ne go do apa ra tów fo to gra ficz -
nych „lu strza nek”, uzy ska my po -
twier dze nie te go, o czym w∏a Ênie
mó wi li Êmy. 
Wszyst ko na to miast zmie nia
si´ wraz ze zmia nà punk tu wi dze -
nia. W tym ce lu mo˝ na wy ko naç
çwi cze nie, któ re do ra dza si´ po czàt -
ku jà cym fo to gra fom, aby za pre zen -
to waç im mo˝ li wo Êci obiek ty wów
o ró˝ nych ogni sko wych – przy bli ̋a -
nie i od da la nie si´ od obiek tu
na pierw szym pla nie i zmia n´ punk -
tu wi dze nia. Mo˝ na tak ̋e zmie niaç
obiek ty wy. Trze ba ro biç to jed nak
tak, aby roz mia ry przed mio tu w ce -
low ni ku po zo sta wa ∏y jed na ko we.
Mo˝ na za uwa ̋yç wte dy je den wa˝ ny

efekt: t∏o zmie nia si´ stop nio wo, od -
da la jàc si´ lub przy bli ̋a jàc wzgl´ -
dem pierw sze go pla nu. Po wsta wa -
nie te go szcze gól ne go efek tu t∏u ma -
czy po wo dy, dla któ rych przy ro bie -
niu por tre tów do ra dza si´ u˝y wa nia
Êred nie go te le obiek ty wu. Fo to graf
wie, ˝e obiek tyw o ogni sko wej 85
lub 90 lub 100 mm do zdj´ç o for -
ma cie 24x36 mm jest obiek ty wem
„por tre to wym”. Ana lo gicz nie ty pem
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„por tre to wym” b´ dzie obiek tyw
o ogni sko wej 150 mm dla for ma -
tu 6x6 cm.
Dla cze go „por tre to wy”? Dla te go, ˝e
przy bli ̋e nie pla nów przy po mo cy ta -
kie go obiek ty wu po zwa la na uzy ska -
nie wy wa ̋o nej, na tu ral nej per spek -
ty wy, po dob nej do tej, ja kà zwy kle
od bie ra my w∏a sny mi ocza mi. Bez
˝ad ne go prze sad ne go po wi´k sza nia
roz mia rów, wy wo ∏a ne go np. u˝y ciem
sze ro ko kàt ne go obiek ty wu w nie -

wiel kiej od le g∏o Êci od twa rzy oso by
fo to gra fo wa nej. 
Wpro wa dze nie tech nik cy fro -
wych do fo to gra fii tra dy cyj nej przy -
nio s∏o wie le ko rzyst nych zmian
w za kre sie mo˝ li wo Êci przy rzà dów
optycz nych, ro zu mia nych ja ko zdol -
noÊç po wi´k sza nia. Czuj ni ki cy fro -
we dys po nu jà mniej szà po wierzch -
nià od tra dy cyj ne go for ma -
tu 24x36 mm, dzi´ ki cze mu uzy -
sku je si´ efekt mno ̋e nia ogni sko -
wej. In ny mi s∏o wy: sto su jàc obiek -
tyw 100 mm do czuj ni ka, któ ry ma
wspó∏ czyn nik mno ̋e nia rów ny 1.5 x,
uzy sku je si´ efekt ta ki sam, jak
przy te le obiek ty wie o ogni sko -
wej 150 mm (sto su jàc obiek -

tyw 400 mm uzy sku je si´ efekt ta ki
jak przy obiek ty wie 600 mm). To
istot na zmia na. Przy tak sze ro kich
pla nach fo to gra ficz nych jak w fo to -
gra fii przy rod ni czej lub spor to wej,
mo˝ li woÊç wzmoc nie nia po wi´k sze -
nia oka zu je si´ bar dzo ko rzyst na.
Po za tym na le ̋y za uwa ̋yç, ˝e nie
ule ga zmia nie mak sy mal na ja snoÊç
obiek ty wów. In ny mi s∏o wy, obiek tyw
o ogni sko wej 400 mm f/2.8 prze -
cho dzi w 600 mm, ale je go ja snoÊç

po zo sta je ca ∏y czas na po zio mie
f/2.8. Fakt ten sta no wi bar dzo wa˝ -
nà za le t´. 
Na efekt ostro Êci i wy ra zi sto Êci ob -
ra zu fo to gra ficz ne go wp∏y wa tak ̋e
ota cza jà ce Êro do wi sko. Nie ma co
na rze kaç na z∏à ja koÊç naj moc niej -
sze go na wet te le obiek ty wu, je Êli
b´ dzie my go u˝y waç w nie od po -
wied nich wa run kach. Przy sto so wa -
niu obiek ty wu o ogni sko wej
800 mm lub 1000 mm trze ba
szcze gól nie uwa ̋aç ro biàc zdj´ cia
z r´ ki. Za zwy czaj ta ki obiek tyw po -
wi nien byç mon to wa ny na sta ty wie.
Po za tym wie lu fo to gra fów przy d∏u -
gich ogni sko wych uwa ̋a za ko -
niecz ne sto so wa nie do dat ko wych

usta wieƒ. Cho dzi zw∏asz cza o wcze -
Êniej sze pod nie sie nie lu ster ka „lu -
strzan ki” za po mo cà spe cjal ne go
r´cz ne go po kr´ t∏a, w ce lu unik ni´ -
cia drgaƒ wy wo ∏a nych je go prze -
wró ce niem si´. Je Êli apa rat nie jest
wy po sa ̋o ny w ta kie urzà dze nie,
mo˝ na po móc so bie usta wia jàc sa -
mo wy zwa lacz: cz´ sto bo wiem na ci -
ska jàc przy cisk wy zwa la cza lu ster -
ko pod nie sie si´ wcze Êniej, zaÊ mi -
gaw ka otwo rzy si´ póê niej, kie dy
usta nà ju˝ wi bra cje. 
Fo to graf wy ko nu jà cy zdj´ cia
przy rod ni cze lub wy da rzeƒ spor -
to wych wy ma ga od te le obiek ty wów
du ̋ej ogni sko wej i ja sno Êci, czy li
ta kich cech, któ re po wo du jà zwi´k -
sze nie ci´ ̋a ru ca ∏e go sprz´ tu. ¸a -
twoÊç je go prze no sze nia stoi jed -
nak w sprzecz no Êci z pierw szy mi
dwo ma wy mo ga mi tech nicz ny mi.
Dla te go te˝ po wo dze niem za cz´ ∏y
cie szyç si´ pew ne urzà dze nia za -
st´p cze. Pierw sze z nich to mno˝ ni -
ki ogni sko wej – kon wer te ry; to ma -
∏e i do syç lek kie urzà dze nie po dwa -
ja w wer sji 2 x lub mno ̋y przez 1.4 x
ogni sko wà u˝y wa ne go obiek ty wu.
Ist nie jà uni wer sal ne kon wer te ry,
do brej ja ko Êci, cz´ sto za wie ra jà ce
du ̋à iloÊç so cze wek. Mo˝ na tak ̋e
zna leêç kon wer te ry za pro jek to wa ne
dla kon kret ne go obiek ty wu, wy twa -
rza ne przez tych sa mych pro du cen -
tów, któ rzy pro du ku jà sprz´t fo to -
gra ficz ny. Cz´ sto ich sto so wa nie
przy no si do sko na ∏e wprost efek ty.
Ich wa dà mo ̋e byç jed nak ob ni ̋a -
nie na t´ ̋e nia Êwia t∏a rów ne prze -
s∏o nie 1.4 x lub prze s∏o nie 2 x. Ze
wzgl´ du na t´ w∏a Ênie ce ch´ za le -
ca si´ sto so wa nie bar dzo czu ∏ej
b∏o ny. Cza sem zaÊ mo gà si´ po ja -
wiç k∏o po ty z au to ma tycz nym usta -
wie niem ostro Êci, któ re go dzia ∏a nie
nie za wsze b´ dzie tak pre cy zyj ne
i mo ̋e wy ma gaç r´cz ne go usta wie -
nia ostro Êci. 
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PREMIERY
„Galindez mystery”
– Jesus de Galindez by∏
baskijskim politykiem,
który w koƒcu lat
trzydziestych opuÊci∏
Hiszpani´. Zosta∏
wyk∏adowcà
uniwersyteckim, lecz

po opublikowaniu
niewygodnej ksià˝ki zosta∏
zamordowany. Po latach
za sprawà niepokornej
studentki, temat
zabójstwa wraca.
Zajmowanie si´
okolicznoÊciami Êmierci
Galindeza nie nale˝y

jednak
do najbezpieczniejszych...
Re˝.: Gerardo Herrero,
wyst.: Saffron Burrows,
Harvey Keitel.
„The Aviator” – film
Martina Scorsese zdoby∏
ju˝ szereg nagród,
zapowiada si´ tak˝e

Dys try bu to rzy fil mów dvd i vi deo za dba -
li, aby pierw sze mie sià ce 2005 ro ku
ob fi to wa ∏y w no we, atrak cyj ne pro po zy -
cje. Spo ro w wy po ̋y czal niach kla sy ki,
du ̋o te˝ ki na mniej zna ne go, ale rów -
nie˝ war te go zo ba cze nia. ˚e la zny ka -
non hi sto rii ki na to za wsze op∏a cal na in -
we sty cja. „Cot ton Club” Mar ti na
Scor se se przy wo ∏u je ma gicz nà at mos -
fe r´ lat trzy dzie stych, no wo jor skie go
Har le mu i gang ster skich po ra chun ków.
To Êwiat pe ∏en prze mo cy, gdzie rzà dzi
„pra wo d˝un gli” i se gre ga cja ra so wa.
Ty tu ∏o wy Cot ton Club to lo kal po ∏o ̋o ny
w „czar nej” dziel ni cy, ale ko lo ro wi
miesz kaƒ cy No we go Jor ku nie ma jà
tam prak tycz nie nic do po wie dze nia.

G∏ów nym wàt kiem
fil mu jest hi sto ria
mi ∏o sna (Ri chard
Ge re i Dia ne La ne),
nie ba nal na, osa -
dzo na w bar dzo nie -
przy ja znych oko licz -
no Êciach. Ta za ka -
za na mi ∏oÊç nie jest
na szcz´ Êcie prze -

sad nie sen ty men tal na, a prze szko dy,
ja kie mu si po ko naç ma jà nie sa mo wi cie
atrak cyj nà opra w´. Strze la ni ny, jazz,

ekwi li bry stycz ne po pi sy ta necz ne, re -
wie, pí k ne stro je plus Êwiet ny sce na -
riusz – wszyst ko to sk∏a da sí  na je den
z naj lep szych fil mów w hi sto rii ki na. 
„Cha plin” Ri char da At ten bo ro ugh to
do sko na ∏a bio -
gra fia Char lie -
go Cha pli na.
G∏ów nà ro l´
gra w niej Ro -
bert Do wney jr,
dla któ re go
film ten sta∏
sí  tram po li nà
do ka rie ry. Jest
to je go naj wí k sze osià gní  cie ak tor -
skie, nie wàt pli wie war te zo ba cze nia
i po dzi wia nia. Char lie Cha plin to jed na
z naj wí k szych po sta ci ubie g∏e go wie -
ku. Tak uzdol nio ne i cha ry zma tycz ne
oso bo wo Êci ro dzà sí  raz na kil ka dzie -
siàt ty sí  cy przy pad ków. At ten bo ro ugh
po ka zu je wi dzo wi bo ha te ra s∏aw ne go
i bo ga te go, lecz nie szcz´ Êli we go. Dro ga
na szczyt nie by ∏a usia na ró ̋a mi, lecz
to, co spo ty ka ∏o Cha pli na póê niej, to
se ria oso bi stych po ra ̋ek, nie szcz´ Êli -
wych mi ∏o Êci i kom plet ne go nie zro zu -
mie nia. Ze kra ni zo wa na hi sto ria Char lie -
go Cha pli na to obo wiàz ko wa lek tu ra za -

rów no dla wiel bi cie li je go ta len tu, jak
i dla osób za in te re so wa nych na praw d´
do brym ki nem. 
Zm´ czo nym po wa˝ ny mi te ma ta mi po -
le ciç mo˝ na „Gwiezd ne wro ta”. Lek -
ki i przy jem ny film scien ce fic tion. Gru -
pa m∏o dych na ukow ców od kry wa ta -
jem ni cze wro ta, któ re oka zu jà sí  bra -
mà do w´ dró wek po mí  dzy ga lak ty ka -
mi. Stwo rze nie owe go przej Êcia nie
oby ∏o sí  bez in ter wen cji si∏ po za ziem -
skich, co kom pli ku je fa bu ∏´. Cie kaw scy
bo ha te ro wie nie ma jà po j́  cia, co cze -
ka ich po dru giej
stro nie, ale na tym
po le ga w∏a Ênie
dreszcz opo wie Êci.
Za le tà fil mu sà do -
sko na ∏e zdj´ cia
kr´ co ne w pu styn -
nych ple ne rach. 
Zi ma to do sko na ∏y
okres do nad ro -
bie nia za le g∏o Êci ki no wo -ksià˝ ko wych.
Kie dy na dwo rze ch∏ód, war to za ∏o ̋yç
we∏ nia ne skar pe ty i zwi nàç sí  pod cie -
p∏ym ko cy kiem. Szcz´ Êcia rzom po le ca -
my „le ̋a ko wa nie” przed ko min kiem.
Ko niecz nie z ksià˝ kà lub przed ekra nem
ki na do mo we go!
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Ja nusz G∏o wac ki
to jed na z naj -
barw niej szych
po sta ci pol skiej
„bo he my”. Tym
ra zem przed mio -
tem opo wie Êci
jest on sam. G∏o -
wac ki jest ge -
nial nym ga w´ -
dzia rzem, kon ty -

nu ato rem tra dy cji Ja na Hi mils ba -
cha. „Z g∏o wy” wpi su je si´ w nurt
nar ra cji bli skich „Pi´k nym dwu dzie -
sto let nim” Mar ka H∏a ski. Au tor do -
ko nu je moc no skon den so wa ne go
prze glà du swo je go ˝y cia, po czàw szy
od po cz´ cia, skoƒ czyw szy na cza -
sach obec nych. Roz dzia ∏y ró˝ nià si´
od sie bie kli ma tem, nie któ re to
gorz ko -iro nicz ne, a za ra zem ko micz -
ne hi sto rie, in ne zaÊ sà re flek syj ne
i smut ne (na przy k∏ad ten o Bo ̋e nie
Wahl). G∏o wac ki nie mÊci si´
na PRL -u, ani nie glo ry fi ku je Ame ry -
ki, w któ rej od po nad dwu dzie stu lat
miesz ka, ob na ̋a na to miast nie do -
sko na ∏o Êci obu sys te mów. Ja nusz
G∏o wac ki: Z g∏o wy. Âwiat ksià˝ ki.
War sza wa 2004.

Aku nin jest pi sa rzem Êwiet nie zna -
nym w kr´ gu wiel bi cie li in te li gent ne -
go kry mi na ∏u. Se ria, któ rej bo ha te -
rem jest Fan do rin, to lek tu ra obo -
wiàz ko wa dla fa nów po wie Êci
z dresz czy kiem. Tym ra zem wy daw -
nic two No ir sur Blanc za po zna je nas
z no wà bo ha ter kà Aku ni na – za kon -
ni cà Pe la già, któ ra wraz z pra wo -

s∏aw nym bi -
sku pem Mi tro -
fa niu szem zaj -
mu je si´ roz -
wià zy wa niem
naj prze ró˝ niej -
szych ∏a mi g∏ó -
wek. Po mys∏
se rii (na na -
szym ryn ku
do st´p ne sà

ju˝ trzy ty tu ∏y z Pe la già w ro li g∏ów nej)
jest Êwie ̋y i ory gi nal ny. Ak cja osa -
dzo na jest na dzie wi´t na sto wiecz nej
pro win cji, któ ra kie ru je si´ w∏a snym
pra wa mi. Pe la gia to sym pa tycz -
na i mà dra bo ha ter ka, któ ra ra dzi
so bie na wet ze Êledz twem po zor nie
nie roz wià zy wal nym. Bo rys Aku nin:
Pe la gia i bia ∏y bul dog. No ir sur
Blanc. War sza wa 2004.
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murowany Oscar. Historia
Howarda Hughesa
– nowatorskiego
wynalazcy i milionera
czeka∏a tylko
na sfilmowanie. Hughes
to idealny kandydat
na bohatera – cz∏owiek
sukcesu – zdolny

i uwielbiany przez
kobiety. W g∏ównych
rolach wyst´puje ca∏a
plejada gwiazd
Hollywood.
Re˝.: Martin Scorsese,
wyst.: Leonardo di
Caprio, Cate Blanchett,
Jude Law, Kate Beckinsale.

Ksià˝ ka to grat ka dla wiel bi cie li pie -
szych w´ dró wek po gór skich szla -
kach, ale nie tyl ko. Ma te ria ∏y wy ko rzy -
sta ne do przy go to wa nia al bu mu ma -
jà Êred nio po kil ka dzie siàt lat (zda rza -
jà si´ i star sze), pocz tów ki i fo to gra fie
po szu ki wa ne by ∏y na te re nie ca ∏e go
kra ju. Nie sa mo wi tym uczu ciem jest
mo˝ li woÊç skon fron to wa nia wy glà du
obec nych schro nisk i ich star szych
po przed ni ków. Naj m∏od sze fo to gra fie
po cho dzà z 1945 ro ku, naj star sze
z 1890. Oka zu je si´ wi´c, ˝e na si
przod ko wie po ∏o ̋y li pod wa li ny
pod wspó∏ cze snà tu ry sty k´ gór skà ju˝
po nad wiek te -
mu! Schro ni -
ska obec ne
w al bu mie
znaj du jà si´
na te re nie Be -
ski du Âlà skie -
go, Ma ∏e go
i ˚y wiec kie go.
Prze sz∏oÊç obec na na sta rych zdj´ -
ciach to bez cen ny ∏àcz nik po mi´ dzy
tym co jest, a tym co by ∏o. To masz
Bie sik: Schro ni ska gór skie na sta rej
pocz tów ce i fo to gra fii. Wy daw nic two
Lo gos. Biel sko -Bia ∏a 2004.
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Mi∏oÊnicy gad˝etów
na pewno skuszà si´
na propozycj´ firmy Acco. 
Longines to renomowany,
szwajcarski producent
zegarków, który
ponad wszystko ceni
wymagania klienta.

Proponowana
od niedawna przez 
t´ firm´ nowa seria
LungoMare ∏àczy
tradycj´
z nowoczesnoÊcià.
Zamierzeniem
projektantów jest

skojarzenie
modelu
z przyjemnoÊcià,
a zw∏aszcza z pla˝ami
i urokliwymi kafejkami
Êródziemnomorskimi.
Potencjalny u˝ytkownik
LungoMare to przede

wszystkim m∏ody,
nowoczesny cz∏owiek,
który ceni jednak˝e
bogactwo tradycji.
Dlatego inspiracjà
zegarka sta∏a si´ epoka

no
w

oÊ
ci

Ap ple to jed na z naj dy na micz niej roz -
wi ja jà cych si´ firm na ryn ku kom pu te -
ro wym. Wy so kiej ja ko Êci pro duk tów
to wa rzy szy bo wiem ory gi nal ne wzor -

nic two. ¸ad ne i funk cjo -
nal ne – tak mo˝ na okre -
Êliç ofer t´ Ap ple. iPod
ju˝ ja kiÊ czas te mu sta∏
si´ ma rze niem na sto lat -
ków na ca ∏ym Êwie cie,
w Pol sce mo˝ na ju˝ do -

staç ko lej nà wer sj´
urzà dze nia. iPod

mi ni to od twa -
rzacz mp3, tak

ma ∏y, ˝e zmie Êci si´ w ka˝ dej kie sze -
ni. Wa ̋y za le d wie 103 gra my. Przy ci -
ski do ob s∏u gi znaj du jà si´ na ru cho -
mym kó∏ ku, któ re mo˝ na po ru szaç

Zakr?cone
komputery

jed nym pal cem. Mi mo ma ∏ych
roz mia rów, ekran jest bar dzo
czy tel ny, a je go po wierzch -
nia od por na na uszko -
dze nia. Czas dzia ∏a nia
po na ∏a do wa niu wy -
no si 8 go dzin. Znacz -
nym u∏a twie niem jest
po le ca na przez pro du -
cen tów mo˝ li woÊç ko rzy sta -
nia z Tu nes Mu sic Sto re, skàd
jed nym klin ki´ ciem mo˝ na Êcià gnàç
utwór do na sze go iPo da. Po jem noÊç
od twa rza cza to oko ∏o 1000 utwo rów.
Wspó∏ pra cu je z za rów no z Ma cin to -

shem, jak i z Win dows PC.
Zgod nie z naj now szy mi tren da -
mi, mo˝ na wy braç iPo da w ko -
lo rze ró ̋o wym, zie lo nym, nie -
bie skim, srebr nym i z∏o tym. 
eMac jest okre Êla ny ja ko kom -
pu ter ide al ny dla ucznia. Jed no -
ele men to wa kon struk cja jest
∏a twa w ob s∏u dze, zaj mu je ma -

∏o miej sca i jest nie zwy kle es -
te tycz na. Je Êli cho dzi
o w∏a Êci wo Êci tech nicz ne
– mo ni tor jest na ty le du -

˝y, ˝e pra ca
z nim to przy -
jem noÊç – 17-
ca lo wy, wy po -
sa ̋o ny w p∏a -
ski ekran, co
mi ni ma li zu je
od bla ski. Pro -
ce sor Po wer
PC G4 z Ve -
lo ci ty En gi ne

jest tak szyb ki, ˝e je go pr´d koÊç mie -
rzy si´ w gi ga flo pach. eMa ca mo˝ -
na ku piç w dwóch wer sjach – z na p´ -
dem Cd -Rom lub z na p´ dem Com bo.
Ten dru gi umo˝ li wia od twa rza nie dys -
ków DVD i za pi -
sy wa nie pro jek -
tów na p∏y ty. 
iBo ok to naj -
bar dziej lu bia -
ny prze no Êny
kom pu ter
na Êwie cie.
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art déco, zw∏aszcza
konkretny model zegarka
z 1933 roku. JeÊli chodzi
o dane techniczne, jest
on wodoszczelny
do g∏´bokoÊci 100
metrów. Klientowi
udost´pniono trzy wersje

zegarka w ró˝nych
rozmiarach – dla kobiet,
rozmiar poÊredni 
i dla m´˝czyzn. Mo˝na
wybraç bransoletk´
z nierdzewnej stali lub
pasek skórzany w kolorze
czarnym lub bràzowym.
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Nie du ̋y, lek ki i da jà cy ogrom ne mo˝ -
li wo Êci. 12-ca lo wy ma je dy -
nie 28,5 cm sze ro ko Êci i 3 cm gru bo -
Êci. Wa ̋y 2,7 kg. Wy po sa ̋o no go
w szyb ki pro ce sor PC G4, a tak ̋e

w mo˝ li woÊç ob rób ki
zdj´ç i fil mów. Ba te -
ria jest wy trzy ma ∏a,
tak ˝e iBo ok G4
Êmia ∏o mo ̋e byç na -
szym to wa rzy szem
po dró ̋y. Po dob nie
jak w eMa cu,
mo˝ na sko -
rzy staç
z na p´ -
du Com bo,
któ ry umo˝ li wia od twa rza nie
i na gry wa nie p∏yt DVD. Do wy bo ru sà
dwie wer sje – 12 i 14-ca lo wa. 
Ten den cja do mi nia tu ry za cji to wa rzy -
szy fir mie Ap ple we wszyst kich pro -
duk tach, ale iMac po bi ja wszel kie re -
kor dy. Kom pu ter wbu do wa no w wy -
Êwie tlacz, któ ry ma za le d wie 5 cm
gru bo Êci. Sze ro ko ekra no wy mo ni tor
umo˝ li wia oglà da nie wi´ cej ni˝ dwóch
stron jed no cze Ênie. iMac jest kom -

plek so wy – umo˝ -
li wia na gry wa -

nie i od -

twa rza nie DVD, mo˝ na go pod ∏à czyç
do te le wi zo ra lub cy fro we go pro jek to -
ra. Oprócz te go wy po sa ̋o no go w g∏o -
Êni ki ste reo, któ re skie ro wa ne w stro -
n´ bla tu biur ka, prze ka ̋à dêwi´k pro -
sto do na szych uszu. Wy star czy w∏o -
˝yç do kom pu te ra kar t´ Air Port Extre -
me, a b´ dzie my mo gli ko rzy staç

my. Zszy wacz zszy je do 12 kar tek,
dziur kacz dziur ku je do 10 kar tek.
Kom plet jest Êwiet nym pre zen tem,
wy glàd obu od po wia da wy ma ga niom
no wo cze sne go wzor nic twa.

Adi das przed sta wi∏ w∏a Ênie no wy,
re wo lu cyj ny mo del bu ta do bie ga -
nia Hy per ri de. Jest on wy po sa ̋o -
ny w sys tem po du szek po wietrz -
nych, dzi´ ki cze mu sto pa mniej
m´ czy si´ pod czas bie gu, zw∏asz -
cza w mo men cie ze tkni´ cia si´
z zie mià. Za sto so wa nie no wych
ma te ria ∏ów za pew nia Hy per ri de
nie po rów ny wal nie wi´k szà trwa -
∏oÊç. W zwiàz ku z nie s∏y cha nym
kom for tem, obu wie to sta ∏o si´
pro duk tem ofi cjal nie no szo nym

przez dru ̋y ny tzw. free run ning. Sà to
gru py upra wia jà ce „miej skie” bie ga -
nie, wy ko rzy stu jà ce do swej dys cy pli -
ny wszel kie go ro dza ju bu dow le i bu -
dyn ki – da chy, scho dy, po mni ki. Mo -
del jest w sprze da ̋y od stycz nia, kosz -
tu je oko ∏o 120 eu ro.

z mysz ki, kla wia tu ry bez prze wo do wo,
w od le g∏o Êci do 45 me trów od sta cji
ba zo wej. 
Ry nek pro duk tów biu ro wych sta je si´
co raz bar dziej kon ku ren cyj ny, dla te go
pro du cen ci prze Êci ga jà si´ w wal ce
o klien ta. Li czy si´ nie tyl ko funk cjo -
nal noÊç, ale i de sign. Fir ma Ac -
co przy go to wa ∏a se ri´ fi ku -
Ênych urzà dzeƒ do biu ra;
dziur kacz plus zszy wacz
Wi zard Ra xel. Oba urzà -
dze nia wy po sa ̋o ne sà w ba -
te rie, dzi´ ki cze mu si´ nie prze m´ czy -
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Poczàtki fiesty.
Swojà nazw´
zawdzi´cza
fiesta s∏owu
oznaczajàcemu
w miejscowym
dialekcie
„pochodni´”.
NiegdyÊ

cieÊle obchodzili dzieƒ
swojego patrona – Êw.
Józefa – rytualnym
spaleniem zb´dnych
zapasów drewna. 18
marca, w przeddzieƒ jego
Êwi´ta, wrzucano
w ognisko udekorowane
pochodnie. W 1883 roku

ceremoni´ przeniesiono
na 19 marca. Z czasem
z resztek drewna
i papieru zacz´to robiç
kuk∏y, które gin´∏y
w p∏omieniach w nocy
z 19 na 20 marca.
Najstarsza grafika
dokumentujàca to 

Po nad sie dem set pi´ç dzie siàt
po ̋a rów wy wo ∏a nych przez pi ro tech -
ni ków, nad zo ro wa nych przez oÊmiu -
set za wo do wych stra ̋a ków! I trzy ty -
sià ce ton po pio ∏u! W cià gu go dzi ny
Wa len cja pusz cza z dy mem po -
nad dwa dzie Êcia mi lio nów eu ro! Co
ro ku – 19 mar ca, w dzieƒ Êw. Jó ze fa
– oglà da to po nad mi lion tu ry stów
z ca ∏e go Êwia ta. Nad ich bez pie czeƒ -
stwem czu wa ty siàc pi´ ciu set po li -
cjan tów i trzy ty sià ce agen tów. 
Zna li Êmy do brze Wa len cj´ ja ko wspa -
nia ∏y Êre dnio wiecz ny oÊro dek, ko leb -
k´ pa el li, wa˝ ne cen trum sztu ki no -
wo cze snej i od pi´ ciu wie ków zna ny
na Êwiecie oÊro dek uni wer sy tec ki.
Wie dzie li Êmy, ˝e bi je tu ser ce jed nej
z naj s∏aw niej szych fiest – Las Fal las.
Jed nak do pie ro w mar cu ubie g∏e go
ro ku mo gli Êmy – wraz z eki pà TV
– wziàç udzia∏ w Las Fal las. 
Po czu li Êmy wszech obec nà na ka˝ dym
kro ku ener gi´ i zmy s∏o woÊç. Ma ni fe -
sto wa nà za dnia w licz nych po cho -
dach i pro ce sjach a wie czo ra mi po -
Êród se tek

ogrom nych fi gur (któ re mia ∏y sp∏o -
nàç!), zdo bià cych mia sto ju˝
od dwóch ty go dni. Bo Las Fal las to
nie tyl ko pa le nie mon stru al nych fi gur,
ale i po prze dza jà ce je kil ku dnio we
Êwi´ to wa nie. Co dzien ne fa jer wer ki
o pó∏ no cy, ulicz ne taƒ ce i go to wa nie
pa el li na chod ni kach mia sta, mo rze
wi na, tra dy cyj ne stro je miesz kaƒ ców
i pi´k ne dziew czy ny wy j´ te jak by z ob -
ra zów Ve la zqu eza… 
I oczy wi Êcie ma skle ta! – mniej i bar -
dziej kon tro lo wa ne wy bu chy pe tard.
Ju˝ wcze snym ran kiem bu dzà miesz -
kaƒ ców, w´ dru jà ce za or kie stra mi,
gro ma dy dzie ci rzu ca jà cych pe tar dy.
Skle py pi ro tech nicz ne czyn ne sà ca ∏à
do b´. W za le˝ no Êci od wie ku ku pu jà -
cych sprze da wa ne sà trzy ro dza je
„pe tar dos” – od de li kat nych dla ma -
lu chów, po te moc niej sze go ka li bru.
Przez ca ∏y ty dzieƒ sà te˝ or ga ni zo wa -
ne spe cjal ne ma skle ta. G∏ów ne wi -
do wi ska od by wa jà si´ w Êrod ku dnia
tu˝ pod Ra tu szem, na Êci Êle wy zna -
czo nym te re nie. Te co dzien ne kil ka -
na Êcie mi nut og∏u sza jà cej ka no na dy
bu dzi w miesz kaƒ cach nie zwy k∏e

emo cje. Spek takl dzi´ ki pro gra mom
kom pu te ro wym ma swo jà dra ma tur -
gi´ i rytm. W ja kimÊ stop niu na wià zu -
je do pra daw ne go zwy cza ju od p´ dza -
nia de mo nów. 
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Las Fallas
Płomienna fiesta



Pro ce sje i po cho dy two rzà nie za le˝ ne,
we wn´trz ne Êwia ty tej fie sty. Jed -
na z pro ce sji trwa a˝ dwa dni. Pod Ka -
te dr´, gdzie znaj du je si´ dzie si´ cio -
me tro wej wy so ko Êci drew nia ny szkie -

let fi gu ry Mat ki Bo skiej – pa tron ki Wa -
len cji, kie ru jà si´ z ró˝ nych cz´ Êci mia -
sta ko lo ro we po cho dy. Ka˝ dy z uczest -
ni ków nie sie kwia ty – bia ∏e, ró ̋o we
i czer wo ne goê dzi ki. To one stwo rzà
sza t´, w któ rà zo sta nie ubra na Mat ka
Bo ska. Ubie ra nie trwa dwa dni.
Wszyst ko przy dêwi´ kach hym nu Wa -
len cji. Kie dy ju˝ wszyst ko jest go to we,
ca ∏e ro dzi ny przy cho dzà po k∏o niç si´
Mat ce Bo skiej. Kwia to wa su kien ka
wa ̋y 40 ton a gdy by obok sie bie po -
∏o ̋yç bu kie ty, z któ rych jà wy ko na no,
po wsta∏ by 21-ki lo me tro wy chod nik. 
Nad wszyst kim czu wa oczy wi Êcie Êw.
Jó zef – pa tron Las Fal las. Je mu, pod -
czas in nej pro ce sji, ofia ro wu jà kwia ty

naj pi´k niej sze dziew czy ny Wa len cji,
ak tu al ne kró lo we po szcze gól nych
dziel nic i obie – m∏o da i star sza kró lo -
wa ca ∏ej fie sty. Pierw sza, 9-let nia
Lau ra Ma ria Or te ga (kró lo wa 2004)
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Êwi´to pochodzi z 1860
roku. Ju˝ wtedy w∏adze
zacz´∏y proponowaç
tematy na nast´pny rok.
W 1887 roku odby∏ si´
pierwszy konkurs
na najlepszà figur´
a od 1927 roztaczajà
nad nià opiek´ w∏adze

turystyczne Walencji.
W 1929 roku pojawi∏ si´
pierwszy plakat
promujàcy konkurs
a od 1932 roku dzia∏a
specjalny komitet
organizacyjny fiesty. 
Od zawsze stosowano
tutaj ∏atwopalne

materia∏y: drewno
i papier. Z czasem 
twarze figur tworzono
nawet z wosku. Potem
wÊród materia∏ów
znalaz∏y si´ tak˝e 
m.in. szklane w∏ókna
i poliester. Teraz
nast´puje powrót

do êróde∏ i naturalnych
materia∏ów. Fiesty
odbywajà si´ w Hiszpanii
przez ca∏y rok.
Obchodzona 19 marca
fiesta Las Fallas
w Walencji nale˝y
do najs∏ynniejszych
i najhuczniejszych.

wy zna ∏a nam, ˝e ju˝ od 3 mie si´ cy
nie by ∏a w szko le, tak ab sor bu jà ce
by ∏y przy go to wa nia do Las Fal las.
Na tru dy przy go to waƒ i mie sià ce wy -
rze czeƒ skar ̋y ∏a si´ tak ̋e star sza kró -
lo wa, 24-let nia No elia So ria. Sa mo
ubie ra nie re pre zen ta cyj nej suk ni trwa
do dwóch go dzin. Ka˝ da ma do dys -
po zy cji 10 ró˝ nych su kien. Ta ki ze -
staw – wraz z ory gi nal nà bi ̋u te rià
wart jest oko ∏o 100 tys. eu ro! By cie
kró lo wà ozna cza jed nak nie zwy k∏y
pre sti˝ i szan s´ na przy sz∏e suk ce sy. 
Kró lo we sà sza no wa ne i ad o ro wa ne,
ale jesz cze wa˝ niej si sà „fa je ros”. To
eli ta fie sty. W ca ∏ej Wa len cji jest pra -
wie 160 tys. „fa je ros” zgru po wa nych
w dziel ni co wych i osie dlo wych „ca sa -
lach”. „Ca sal” jest miej scem ca ∏o -
rocz nych spo tkaƒ i przy go to waƒ
a w cza sie Êwi´ ta nie mal ca ∏o do bo -
wej za ba wy. Ka˝ dy „ca sal” ma swo jà
fi gu r´, w 2004 ro ku po wsta ∏o
ich 361. „Fa je ros” po ma ga jà
przy pro jek to wa niu, bu do wie, ochro -
nie i re kla mie swo jej fi gu ry. Nie któ re
z nich osià ga jà wy so koÊç na wet kil ku -
na stu pi´ ter. Ta, któ rej ki bi co wa li Êmy,
mia ∏a oko ∏o 20 m wy so ko Êci a w jej
pro jek to wa niu i bu do wie uczest ni czy -
∏o 700 osób! Kosz to wa ∏a 180 tys.
eu ro. Zwy ci´ ska fi gu ra mie rzy ∏a 28
me trów, wa ̋y ∏a 30 ton, kosz to wa ∏a
po nad 270 tys. eu ro. I obie te fi gu ry,
po dob nie jak 359 in nych kon struk cji,
stra wi∏ ogieƒ. Wa len cja po raz ko lej ny
prze ̋y ∏a mo rze po ̋a rów. W tym wiel -
kim pa le niu jest coÊ z oczysz cza jà cej
mo cy p∏o mie ni. Bo ogieƒ jest nie tyl -
ko koƒ cem sta re go, ale na dzie jà
na no wy po czà tek.
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ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.735 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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E
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O

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. pod no Ênik szyb z∏ 595 • 030 – Przy ciem nia ne szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel -
ne z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 • 112 – Wpo ma ga nie elek trycz ne kie row ni cy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tyl ne dzie lo ne z∏ 340 • 197 – Far tu chy przeciwb∏ot ne kó∏ tylnych z∏ 42,50 • 210 – La -
kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Radio z odtwarzaczem kaset z∏ 1.105 • 399 – Dach otwie ra ny elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Ko ∏a ze sto pu + opo ny po sze rzo ne
z∏ 1.232,50 • 457- Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi z∏ 510 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 927
– Li stwy ochron ne drzwi z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170
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1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16V ACTUAL 33.915 1248 70 155 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16V DYNAMIC 36.465 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 38.165 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 39.950 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0

P
A

N
D

A

• 007 – Sekw. au tom. szkrz. bie gów (tyl ko 1.2 16v) z∏ 5.100 • 008 – Cen tr. za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gul. wys.
kie row ni cy, fotela kie row cy z∏ 467,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m g. z∏ 425 • 112 – Wspo mag. elektr. kie row ni cy Du al dri ve z∏ 1.615 • 140 – Au to. kli mat. 2-stref. z∏ 4.675 • 195 – Tyl na ka na pa dziel.
z∏ 340 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. ra diem z kie row ni cy z∏ 382,50 • 263 – Sys tem CON NECT z∏ 5.015 • 269 – Sys tem na wi ga cji z∏ 5.525 • 286 – Do jaz do we ko ∏o za pa s. z∏ 0 • 315
– Ra dio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kie rownica i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 340 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v) z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny
elektr. z∏ 1.700 • 407 – Au tom. skrz. bie gów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRU ISE CON TROL (tyl ko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. ste ro wa ne szy by przed. i centr. za mek z∏ 1.020
• 431 – Fel gi alu min. Ele gant 14” + opo ny 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu min. Ele gant 15” + opo ny 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870 • 433 – Fel gi alu min. Sport 15” + opo -
ny 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Ra dio odtwarzacz ka se t. z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czuj niki par ko wa nia z∏ 595 • 511 – Trzeci zag∏ówek
tylny z∏ 425 • 565 – CD Chan ger z∏ 1.020 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer (dla wer sji So und) z∏ 425 • 718
– Sub wo ofer z∏ 425 • 5B2/4AS – La kier spor to wy z∏ 467,50 • 833 – In st. do te le fo nu z∏ 170 • 876 – Zderzaki w kol. nad wo zia z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 170

1.2 ACTUAL 30.600 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 32.810 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 42.160 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA) 34.765 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.120.4
1.2 8V DYNAMIC 35.105 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16V DYNAMIC 37.485 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.4 16V DYNAMIC 39.015 1368 95 178 6,1 3-drzwiowy 188.219.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 44.540 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4
1.2 ACTUAL 31.450 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 33.660 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 43.010 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8V DYNAMIC 35.955 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16V DYNAMIC 38.335 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.4 16V DYNAMIC 39.865 1368 95 178 6,1 5-drzwiowy 188.249.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 45.390 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 008 – Cen tral ny za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 1.020 • 195 – Tyl -
na ka na pa dziel. z∏ 425 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. sterowane przed. szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa -
rza czem ka set. z∏ 1.105 • 626 – Re gul. mechanicznie sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16V ACTIVE 31.441,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.164.0
1.2 16V DYNAMIC 33.991,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.166.0

A
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A

• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kie row. z∏ 340 • 025 – Kli mat. man. z∏ 3.655 • 082 – In stal. ra dia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 510
• 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony poszerzane z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 141 – Opony 165/70/14
(bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Re gul. wys. pa sa kie row cy z∏ 85 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.062,50
• 218 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 382,50 • 295 – Siedz. pa sa˝. ze zint. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin gi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr.
ster. szkla ny dach SKY DO ME z∏ 2.465 • 407 – Skrzy nia au tom. Du alo gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alum. 14”, opo ny 165/65/14 z∏ 1.275 • 451
– Zin tegr. ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzie lo na tyl na ka na pa z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa˝. z∏ 935 • 505 – Bocz ne pod. pow. z∏ 1.020
• 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.020 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka
z∏ 170 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 85 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 890
– Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów. bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏ 6.800 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet
dla pa là cych z∏ 85 • 50G – Pa kiet Hi -Fi (za wie ra opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pa -
kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 59A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218) z∏ 3.740 • 4DN
– Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Clut (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140) z∏ 8.075 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190
• 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190
• 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)
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1.4 16V ACTUAL 43.690 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2z4CD
1.9 JTD 100 ACTUAL 50.872 1910 100 183 5,4 3-drzwiowy 192.3JS.2
1.4 16V ACTIVE 48.025 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2z4CA
1.6 16V ACTIVE 51.425 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.140 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 61.710 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 66.291,50 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2

1.4 16V ACTUAL 45.390 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2z4CD
1.9 JTD 100 ACTUAL 52.572 1910 100 181 5,5 5-drzwiowy 192.5JS.2
1.4 16V ACTIVE 49.725 1368 95 176 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2z4CA
1.6 16V ACTIVE 53.125 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 59.840 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 63.410 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 67.991,50 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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O

• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 140 – Auto mat. klim. dwu stre fo wa z∏ 5.525 • 140 – Auto mat. klim. dwu -
stref. (do p∏a ta do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ka die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We basto z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta pi -
cer ka ze skó ry z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975 • 245 – Kie row. po kry ta skó rà z 6 przy ci ska mi z∏ 595
• 270 – La kier me ta liz. „Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 382,50
• 350 – Pa kiet zi mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392 – ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat
CRU ISE CON TROL z∏ 1.275 • Felgi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alu min. i po sze rzo ne opo ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Fel gi alum. i po szerz.
opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel gi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451
– Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor to wy (fel gi alum. i opo -
ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da cho wy + spoj le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Bocz ne po dusz ki
pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 5B2 – La kier pa ste lo wy z∏ 510 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A
– Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niacz CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 •709 – Kie row. po kry ta skó -
rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Wn´ trze Extra se ria (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Za pa so we ko -
∏o do jaz do we (eli mi nu je ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia, desz czu, i au to mat.
Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spo jler tyl ny da cho wy z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko ∏o za pa so we z fel gà alu min. z∏ 510 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 127,50
• 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K – Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Za ciem niane tyl ne szy by (od tyl nych drzwi + ba ga˝ nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Ma -
pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma -
pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 554* – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.4 16V ACTUAL 47.940 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2z4CD
1.9 JTD 100 ACTUAL 55.122,50 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7JS.2
1.4 16V ACTIVE 52.275 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2z4CA
1.6 16V ACTIVE 55.675 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 62.390 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 65.960 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 70.541,50 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 810 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.050 • 051 – Automat. w∏àczanie refl. (czujnik zmroku) z∏ 270 • 070 – Szyby przyciemniane z∏ 630 • 097 – Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 450 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 630 • 108 – Felgi aluminiowe 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.620 • 431 – Felgi aluminiowe 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.800 • 432 – Felgi
aluminiowe 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.700 • 132 – Pod∏okietnik siedzenia kierowcy z∏ 180 • 140 – Klimatyzacja automat. dwustrefowa (dop∏ata do wer. z klim. man.) z∏ 2.700 • 210 – Lakier metal.
z∏ 1.620 • 245 – Sterowanie radiem na kierownicy (6 przycisków) z∏ 630 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 270 • 357 – Relingi dachowe z∏ 630 • 365 – TMPS (czujnik ciÊnienia pow. w oponach) z∏ 630
• 392 – ESP z∏ 4.050 • 400 – Dwucz´Êciowy szklany dach otwierany elektr. z∏ 4.410 • 407 – Automat. skrzynia biegów (dost. z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.500 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz.
kierowcy z∏ 180 • 416 – Cruise Control z∏ 1.350 • 43H – Pod∏okietnik siedz. pasa˝. z∏ 270 • 456 – Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 180 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.170 • 508 – Czujnik parkowania
z∏ 900 • 563 – Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.260 • 564 – Radio z CD z∏ 1.620 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.350 • 709 – Ster. radiem i nawigacjà na kierownicy (8 przycisków + 3) z∏ 630 • 717
– Radio z CD MP3 z∏ 1.620 • 718 – Instalacja Hi-Fi z subwooferem z∏ 900 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝niku z∏ 90 • 833 – Przyst. do radiotelefonu z∏ 360 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 270 • 904
– System Connect Nav+ z∏ 7.110 • 989 – Zestaw dla palaczy z∏ 90 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540
– Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.190 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 5B2
– Kolor pastelowy Extraserie z∏ 720 • 802 – Kolor metalizowany Extraserie z∏ 1.800

ID
E

A 1.4 16V ACTUAL 44.910 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.812
1.3 Multijet ACTUAL 49.410 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.815
1.4 16V DYNAMIC 51.660 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512
1.3 Multijet DYNAMIC 56.160 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515
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• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 070 – Szyby tylne przyciemniane w kolorze niebieskim z∏ 595 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze re flektorów z∏ 425 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 205 – Dodatkowe ogrzew. ster. pi lo tem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213 – Au to alarm z pi lo tem z∏ 1.020 • 220 – Tablica
rozdzielcza wykonana z PCV (w standardzie tablica pokryta tkaninà) z∏ • 245 – Ster. ra diem na kie row. z∏ 595 • 269 – Nawigator z∏ 5.525 • 320 – Kie rownica i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy te skó rà z∏ 425
• 392 – ESP z∏ 3.825 • 413 Pakiet AUDIO z∏ 680 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” i opo ny 195/60/15” 4 szt. z∏ 1.700 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17” i opo ny 205/45/17” 4 szt. z∏ 2.125 • 441 – Lu -
ster ka zew. sk∏a da ne z∏ 425 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 465 – Konsola z lo dów kà z∏ 255 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy przesuwany z∏ 170 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Po -
dusz ki pow. bocz ne przed nie z∏ 1.105 • 508 – Czuj niki par ko wa nia tylne z∏ 850 • 561 – Trzeci kluczyk z∏ 85 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 564 – Ra dioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 576 – Podwójny
dach otwierany elektr. z∏ 4.250 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 85 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pasowe z∏ 85
• 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15” z∏ 680 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji
z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej
Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.6 16V ACTIVE 57.290 1596 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2
1.6 16V DYNAMIC 60.690 1596 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.411.2
1.9 JTD ACTIVE 65.407,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2
1.9 JTD DYNAMIC 68.807,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.2
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 255 • 070 – Za ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spry ski wa cze re flek to -
rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row  cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Sztyw na pó∏ ka z ty ∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Kli ma -
ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to we i pod grze wa ne (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Su per blo ka da +
alarm z∏ 1.020 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.465 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 425 • 359 – Re lin gi da cho we po przecz ne z∏ 850 • 381 – Za bez pie cze nie prze -
strze ni ba ga ̋o wej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 765 • 433 – Fel gi alu mi no we 16” z∏ 2.125 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 447
– Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 680 • 493 – Elek trycz nie re gu lo wa ne drzwi bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870
• 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci, z opcjà 632 z∏ 5.015 • 632 – Szy by elektr. ster., elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o -
necz ne dla 2 rz´ du z∏ 1.275 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le lot ni cze (2+2+2 ra zem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 4.675
• 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwie tla czem ko lo ro wym 7” z∏ 6.715 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie dzeƒ (2+3+3 ra zem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40F
– Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 12.750 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec
z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii
i Szwe cji z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

ACTIVE 2.0 16V 90.185 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 16V 97.920 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16V 116.280 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.657.0
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• 008 – Zdalenie sterowany centralny z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.165 • 041 – Elek trycz ne pod grz. lu ster ka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne prze suw ne z∏ 1.190
• 072 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio -
we 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Nor ma emi sji spa lin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 212,50 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 313
– Ra dio odtw. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.275 • 453
– Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opcjà 627) z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519
– Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me trycz ne z∏ 272 • 547 – MP3 + ste row. g∏o so we GSM z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.615 • 585 – Przesuwny dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50
• 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 0 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏ok. z∏ 382,50 • 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 748 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed nie i tylne
z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 903 – CON NECT NAV (ra di ona wi ga tor, CD, CDR, TEL. SIM) pik to gra mo wy z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+
(ra di na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra ficz ny z∏ 8.500 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190
• 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa -
nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.2 BZ ACTUAL 39.695 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.3 MULTIJET ACTUAL 45.815 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE 41.480 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16V ACTIVE 45.050 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 50.490 1910 105 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 MULTIJET ACTIVE 47.600 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16V FAMILY 49.980 1580 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 55.420 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16V DYNAMIC 47.770 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 53.210 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 MULTIJET DYNAMIC 50.320 1248 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 64.005 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1
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2.0 16V EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16V EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24V EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Za s∏o na prze ciw s∏. na tyl nych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przed nie fo te le pod grzew., fo tel kier. z pa mi´ cià z∏ 3.570 • 210 – La kier me -
ta li z. z∏ 2.125 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka + ob ro to we sie dze nia pod grze wa ne z∏ 5.525 • 224 – Su per blo ka da + sys tem an ty na pa do wy z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.720 • 359 – Re lin gi
da cho we z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik nis. ci Ênie nia w opo nach z∏ 595 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga˝. z∏ 595 • 433 – Fel gi alu mi no we 16” z∏ 2.380 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 1.020
• 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek tr. prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek tr. okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075

LYBRA 1.6 LS PLUS 78.115 1581 103 185 8,4 4-drzwiowy 109.321.1
LYBRA 1.8 LS PLUS 79.985 1747 130 201 8,3 4-drzwiowy 109.322.1
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS 87.975 1910 115 187 5,9 4-drzwiowy 109.337.1
LYBRA 2.0 EMBLEMA 94.350 1998 150 210 9,8 4-drzwiowy 109.225.1
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA 100.470 1910 115 190 5,9 4-drzwiowy 109.295.1
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA 116.110 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 109.255.1
SW 1.6 LS PLUS 80.325 1581 103 185 8,6 5-drzwiowy 109.661.1
SW 1.8 LS PLUS 82.195 1747 130 201 8,7 5-drzwiowy 109.662.1
SW 1.9 JTD LS PLUS 90.185 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.677.1
SW 2.0 EMBLEMA 96.560 1998 150 210 10,0 5-drzwiowy 109.825.1
SW 1.9 JTD EMBLEMA 102.680 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.895.1
SW 2.4 JTD EMBLEMA 118.320 2387 150 212 6,8 5-drzwiowy 109.855.1

• 006 – Tyl ne zaw. sa mo poz. Ni vo mat (Ly bra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szy by aterm. z∏ 0 • 070 – Tyl ne szy by przy ciem. z∏ 425 • 102 – Spry ski wa cze refl. z∏ 765 • 108 – Ko ∏a ze sto pów lek kich z∏ 1.275 • 117
– Re lin gi da cho we (Ly bra SW) z∏ 1.020 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 2.805 • 195 – Tyl ne siedz. dziel. (se dan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. We ba sto z∏ 2.295 • 211 – Ta pic. skórz. z∏ 6.375 • 213 – Alarm
z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740 • 241 – La kier me tal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. ra dio od. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. desz czu reg. szyb koÊç pra cy wy cier. z∏ 510 • 351 – Na wi ga cja sat.
+ te le fon GSM wbud. w de sk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siat ka rozdz. cz´Êç pa sa˝. od ba ga˝. (Ly bra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czuj nik za par. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – sys temsta bi li za cji to ru jaz dy z∏ 2.550
• 400 – Prze szkl. dach otw. elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lu ster ko au tom. przy ciemn. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 1.360 • 441 – Lu ster ka bocz ne sk∏a d. elektr. z∏ 595 • 452 – Fo te le przed nie pod grz.
elektr. z∏ 850 • 501 – Pa mi´ç ustaw. fo te la kie row cy i lu ste rek z∏ 6.205 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540
– Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 58B – Lakier
opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwy ty fo te li ka dla dzie ci ISO FIX z∏ 102 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi BO SE z∏ 2.380 • 732 – Ta pi cer ka Suhara z∏ 2.125 • 802 – La kier dwu kol. z∏ 1.955 • 833 – Gniaz do ra dio -
tel. z∏ 416,50 • 980 – Ko ∏o za pa s. pe∏ no wy m. z∏ 170 • 982 – Ko ∏o zap. z fel gà alum. z∏ 510
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• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595  • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwia t∏a p.  m giel ne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15“
z∏ 1.530  • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.*  z∏ 2.210 • 140 – Au tom. kli mat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – La kier met. z∏ 1.530 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 320 – Ko -
∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 680 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP
z∏ 2.210  • 400 – Elektr. otw. szklany dach GrandLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony 205/50 z∏ 1.955  • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor.
posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675
• 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE: radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie -
gów w skó rze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.700 • 564 – Ra dio -
odtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz
CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6.800  • 989 – Kit dla pa là cych
z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 •
542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445       * – opcja nie do st. podczas premiery

1.4 16V ORO 64.175,00 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16V D.F.N ORO 67.320,00 1368 95 175 6,4 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 MULTIJET ORO 69.691,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 184.115.0
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO 73.440,00 1248 70 159 5,0 5-drzwiowy 184.155.0
1.3 MULTIJET ORO 75.055,00 1910 100 179 5,5 5-drzwiowy 184.117.0
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka zewn. elektr. ust. i pod grz. z∏ 442 • 097 – Âwia t∏a p. m giel ne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 4.675 • 241 – La kier met. z∏ 935
• 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 273 – Ka na pa tyl na 3- miej sc. z∏ 0 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 425 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510• 356 – Mapa Portugalii
z∏ 1.360 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fo te la kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szkla ny dach Sky win dow z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 1.020 • 431 – Ko ∏a ze stop.
lek kich + opo ny posz. Extra Se rie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod. pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj. par ko wa nia z∏ 595 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1
360 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.870 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 595 • 717 – Ra dio odtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 727 – Ta pi -
cer ka Al can ta ra z∏ 1.360 • 728 – Ta pi cer ka Mi cro fi bra Ma dras z∏ 1.190 • 802 – La kier Extra se rie (koÊç s∏o nio wa pa stel) z∏ 510 • 803 – Ma ∏eko ∏o za pa so we z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 •
927 – Li stwy prze ciw u de rze nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 •
538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 

1.2 8V 41.905 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 51.935 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8V ARGENTO 44.115 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16V ARGENTO 47.515 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 54.145 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16V PLATINO 53.805 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 60.435 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0
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147 1.6 TS IMPRESSION 52.870 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.0
147 1.6 TS PROGRESSION 57.290 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 62.220 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.855 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 75.480 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 81.345 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 62.645 1910 100 183 5,8 3-drzwiowy 190.533.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 69.105 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 73.355 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.434.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 72.165 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.136.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 76.415 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.436.0
147 1.6 TS IMPRESSION 54.570 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.0
147 1.6 TS PROGRESSION 58.990 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.005 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 66.555 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 77.180 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 83.130 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 64.430 1910 100 183 5,8 5-drzwiowy 190.553.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 70.890 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 75.140 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.454.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 73.865 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.156.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 78.115 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.456.0

• 015 – ASR z∏ 1.000 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 5.500 • 058 – Pa kiet Ti dla wer sji Pro gres sion z∏ 12.000 / Pa kiet Ti dla wer sji Di stinc ti ve z∏ 9.900 • 082 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia
z∏ 500 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD) z∏ 1.000 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.800 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.800
• 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.500 • 277 – Con nect Nav z∏ 8.000 • 302 – G∏o Êni ki wy so ko to no we tyl ne z∏ 300 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem w kie row ni cy z∏ 600 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia -
ny bie gów ob szy ta skó rà z∏ 600 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 900 • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 700 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.800 • 392 – VDC dla wer -
sji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.900 dla wer sji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.900 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.000 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer -
sji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 2.200 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wer sji 190.335/355/835/855 – bez do p∏a ty • 416 – Tem po mat (dost. tyl ko dla wer. Di stinc ti -
ve) z∏ 1.000 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.200 dla wer sji 190.335/190.355 – bez do p∏a ty • 432 – Fel -
gi alu mi nio we Sport 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.000 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 dla wer -
sji 190.335/355 – bez do p∏a ty • 433 – Fel gi alu mi nio we Se le spe ed 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.500 dla wer sji 190.231/251/
431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 435 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/
533/553 z∏ 3.000 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/
551/533/553 z∏ 3.500 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve – bez do p∏a -
ty, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 1.500 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.500 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 600, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 2.100 • 709 – Przy ci ski w kie row ni cy
ste ru jà ce te l. z∏ 800 • 711 – Mo du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 500 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.600 • 732 – Fo te le spor to we, skó rza ne z∏ 5.000 • 740
– Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.300 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 800 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 200 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie -
miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii
z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800
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• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki
z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680 • 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl -
nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”,
styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka)
z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525
– Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl neCom -
fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 549 – Ma pa Danii
z∏ 1.785 • 560 – Szy by an tyw ∏a ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na Po ltro na Frau z∏ 11.900
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T A/T – tyl ko z au tom. skrzy nià bie gów

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M 163.965 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20V EMBLEMA A/T 202.215 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20V EXECUTIVE 185.810 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 214.115 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0L
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5
6 1.6 TS IMPRESSION 69.615 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3

1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 71.315 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3
1.6 TS PROGRESSION 75.225 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 77.605 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 79.730 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 85.255 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 93.160 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 98.175 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 97.155 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 76.755 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 83.045 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 91.035 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.3
1.9 JTD 16V IMPRESS. BUSINESS 79.475 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION  84.235 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION CLASS. 86.615 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 94.605 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.3
2.4 JTD 20V PROGRESSION CLASS. 106.420 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.3
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 114.070 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.3
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W 1.6 TS IMPRESSION 73.780 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 75.480 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS PROGRESSION 78.795 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 81.175 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 83.300 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 88.825 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 96.930 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 101.745 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 100.725 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 80.325 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 86.615 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 94.605 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.3
1.9 JTD 16V IMPRESSION BUSINESS 83.045 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION 87.705 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION CLASSIC 90.185 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 98.175 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.3
2.4 JTD 20V PROGRESSION CLASSIC 109.990 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.3
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 117.640 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.3
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4 1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG. 110.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.056.3
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 119.000 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.046.3
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 127.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.086.3

• Pa kiet Im pres sion I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.700,50 • Pa kiet Im pres sion II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.700,50 • Pa kiet Pro gres sion (opcje 245, 421) z∏ 2.700,50 • 023 – Elek trycz ne pod no Êni ki szyb
tyl nych z∏ 900 • 058 – Pa kiet Ti (dla wer sji Pro gres sion) z∏ 10.000/Pa kiet Ti (dla wer sji Di stinc ti ve) z∏ 5.000/Pa kiet Ti (dla wer sji Progression i Di stinc ti ve serii 3) z∏ 5.000  • 075 – Tyl ne za wie sze nie NI VO MAT
z∏ 1.600 • 082 – Przy sto so wa nie do mont. ra dia z∏ 500 • 097 – Re flekt. prze ciw m giel ne z∏ 700 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 700 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 500 • 108 – Fel gi alum. 15”, dla wer -
sji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.800 • 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 2.000 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.000 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Re -
flek to ry kse no no we z∏ 3.000 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 1.000 • 245 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 600 • 263 – Con nect z∏ 7.000 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 5.000 • 270 – La kier
per ∏o wy z∏ 8.500 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów w skó rze z∏ 600 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów w drew nie z∏ 900 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 1.200 • 375 – Re lin gi da cho we
alu mi nio we z∏ 1.500 • 392 – VDC z∏ 2.900 • 400 – Elektr. otwie ra ny dach z∏ 3.000 • 416 – Tem po mat z∏ 1.000 • 415 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla
wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.000 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 421 – Fel gi alu mi nio -
we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.000 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/
223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 2.000 • 432 – Fel gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/
773/846 z∏ 2.500 dla wer sji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 2.000 • 433 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/
723/846 z∏ 3.000 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/ 686/847/886/929/939 z∏ 500 • 435 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/
374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.500 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 439 – Fel gi alu mi nio we 17” opo ny 215/45/17 dla wer -
sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 4.000 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 2.000 • 451 – Ra dio z od twa rza -
czem CC dla wer sji Im pres sion z∏ 1.500 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Pro gres sion/Di stin ci ve – bez do p∏a ty • 499 – Ze staw do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia tyl ne z∏ 1.000
• 511 – Trze ci tyl ny za g∏ó wek z∏ 500 • 55X – Pa kiet Le isu re z∏ 1.000 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.800 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD dla wer sji Im pres sion z∏ 2.100 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.600 • 718
– BO SE Sys tem z∏ 3.000 • 728 – Ta pi cer ka Al fa tex z∏ 500 • 751 – Pa kiet Sport z∏ 3.000 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 500 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 5.000 
• 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 800 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 800 • 903 – Con nect Nav z∏ 10.900 • 923 – Tyl ny spo iler z∏ 800 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 500 • 980
– Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 200 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542
– Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800
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1.9 JTD 16V PROGRESSION 106.250 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.133.0
2.0 JTS PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24V DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szy by pri va cy z∏ 1.600 • 102 – Wy cie racz ka i spry ski wacz re flek to rów z∏ 700 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.000 • 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 
• 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 3.000 • 240 – Fo te lik dla dzie ci Iso fix z∏ 300 • 270 – La kier opa li zu jà cy z∏ 8.500 • 303 – Ste ro wa nie ra diem na kie row ni cy z∏ 800 • 350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.600
• 415 – Fel gi alum. stop sport 195/60/15 dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.500 • 420 – Fel gi alum. GTA 205/55/16 dla wer sji 125.437 z∏ 500 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 rys. spe cjal ny dla
wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.800 • 439 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 spe cjal ne GTA dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 2.200 • 454 – Pod no sze nie sie dze nia od stro ny pa sa˝. z∏ 500 • 499 – Ze staw
do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj nik par ko wa nia tyl ny z∏ 1.000 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.800 • 709 – Ste ro wa nie ra dio tel. na kie row ni cy z∏ 1.000 • 717 – Ra dio CD, MP3 (do p∏a ta
do wer. 133, 335) z∏ 500 • 718 – In sta la cja Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 3.000 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.300 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u tel. ko mór ko we go z∏ 800 • 903 – Con nect
Nav z∏ 12.000 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca -
rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii, Szwe cji, Fin lan dii, Nor we gii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800 • 356 – Ma pa Por tu -
ga lii z∏ 1.800 • 762 – Siat ka mo cu jà ca ba ga˝ z∏ 500 • 980 – Ko∏o zapas. pe∏nowym. z∏ 500
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• 058 – Pa kiet Ti z∏ 8.000 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 0 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 400 • 108 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 205/55/16” do wer sji 136.354/156/356/757/857
– bez do p∏a ty • 113 – Przed nie sie dze nia pod grze wa ne z∏ 3.500 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z∏ 6.000 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 3.500 • 210 – La kier
me ta li zo wa ny z∏ 2.800 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 5.700 • 213 – Alarm z∏ 2.200 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 0 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 900 • 270
– La kier per ∏o wy z∏ 10.500 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 1.000 • 321 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 8.000 • 392 – VDC + Bra ke As -
si stan ce z∏ 3.500 • 400 – Elek trycz nie otwie ra ny dach z∏ 4.000 • 410 – Lu ster ko we wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 500 • 416 – Tem po mat z∏ 1.000 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 215/55/16”
do wer sji 136.020/024 z∏ 1.000 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 136.020/024 z∏ 2.000 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.300 • 435 – Fel gi alu mi nio we 18”,
opo ny 235/40/18” do wer sji 136.020/024 z∏ 2.500 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.500 • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 500 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 2.000
• 563 – Zmie niar ka CD z∏ 2.000 • 564 – Ra dio HI -FI, zmie niar ka CD z∏ 4.500 • 709 – Ste ro wa nie ra diem na pro mie niach kie row ni cy z∏ 1.000 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 7.700
• 833 – Przy go to wa nie dla tel. ko mór ko we go z∏ 500 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 3.000 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800
• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800
• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 137.190 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 141.950 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION 151.130 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T 157.930 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24V PROGRESSION 154.150 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.2 V6 24V PROGRESSION A/T 169.575 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.0 V6 PROGRESSION 162.350 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.105.1
3.2 V6 24V DISTINCTIVE 168.300 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.303.1
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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134002, Fax (0-33) 8132834
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Prezes Zarzàdu: Natale Rigano

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Konwojowa 57, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074900, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074921, Fax (0-22) 6074853
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Mario Liberale

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Dyrektor Generalny: Tadeusz Âwierczek

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Ralf Hünerfeld

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk us∏ugi bankowe

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro us∏ugi leasingowe

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 lutego 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o. 

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

7. Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.

8. Magneti Marelli Suspension Systems Poland Sp. z o.o.

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

14. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

15. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. 

3. Fiat Bank Polska SA 

4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures
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